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Datum  
2021-03-05  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2021-03-23 kl. 13.00 i Folkets hus för att 
behandla följande ärenden: 
 
Under beredningstid 
 
13.00-13.30: RHS, föredragande Magnus Persson, Camilla McQuire, Hans 
Åhnberg 
13.30-13.45: Kommunikation och turism, Camilla McQuire och Camilla 
Sandblad 
13.45-14.30: Kommunchefen informerar  
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30 
 
Presidiet vill uppmana alla partier till att bara tjänstgörande ledamöter deltar. 

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 Ulrika Jonsson (M) och 

Allan Myrtenkvist (S) eller deras respektive ersättare, fredag 26/3 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Årsredovisning för Hällefors Bostads AB, dnr KS 21/00052  

 
6 Årsredovisning för Hällefors kommun  
 
7 Bolagsordning för Hällefors Bostads AB, bilaga skickas separat  
 
8 Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, bilaga skickas separat  
 
9 Årshjul för Hällefors Bostads AB, bilaga skickas separat 
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10 Ombudgetering för tekniska investeringar, dnr KS 21/00014 
 
11 Tilläggsbudgetering för investeringar i simhall 2021 
 
12 Snöanläggning Hurtigtorpet, bilaga skickas separat 
 
13 Tilläggsbudgetering för drift inom skolverksamheten 2021, dnr KS 

21/00035 
 
14 Medel till det lönestrategiska arbetet, dnr KS 21/00037 
 
15 Årsredovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020, dnr 

KS 21/00027 
 
16 Personalbokslut för Hällefors kommun 2020, dnr KS 21/00028 
 
17 Verksamhetsområde Silvergruvan, dnr KS 20/00120 
 
18 Samverkansöverenskommelse med polisen  
 
19 Personuppgiftsstrategi för Hällefors kommun 
 
20 Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 
 
21 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2021 och kvalitetssäkrande åtgärder mm, 

dnr KS 20/00238 
 
22 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Hällefors 

kommun 2020, dnr KS 21/00012 
 
23 Patientsäkerhetsberättelse för omsorgsverksamheten  
 
24 Äskande om medel till sommarlovsaktiviteter för barn och unga 

sommaren 2021, dnr KS 21/00050 
 
25 Biblioteksplan 2021-2023, dnr KS 21/00041 
 
26 Riktlinjer för föreningsbidrag inom Hällefors kommun, dnr KS 15/00172 
 
27 Medborgarförslag om skridskobana i Violen, dnr KS 21/00003 
 
28 Medborgarförslag om grillplatser/samlingsplatser i Hällefors tätort, dnr 

KS 21/00034 
 
29 Motion om regler för användande av smällare och fyrverkerier, dnr KS 

21/00023   
 
30 Utskottsinitiativ kring näringslivsfrämjande åtgärder och medel för detta, 

dnr KS 21/00045                                                                                             
 
31 Stipendiater, muntligt. Stängd punkt 
 
Informationsärenden 
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32 Rapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och BRÅ, 

dnr KS 19/00033 
 

33 Aktuella remisser. Kända vid utskick: Örebro läns strategi för jämställdhet 
2021-2024, handläggare HR-chef; SOU 2020:78, tillgängliga stränder – ett 
mer differentierat strandskydd, handläggare samhällsstrateg; regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Värmland 2022-2026, handläggare 
samhällsstrateg; handlingsplan för digitaliseringsstrategi för Örebro län 
2021-2026, handläggare IT-chef; förstudie om användning och hantering 
av underskrifter med elektroniska material och metoder, ansvarig 
kanslichef 

 
34 Ekonomisk uppföljning skogsförvaltning 2020, dnr KS 21/00024 
 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
35 A) Samhällsbyggnadsförbundet: Anläggningsavgift vid komplettering 

med dagvattenanslutningar vid omläggning av befintliga 
spillvattenledningar inom verksamhetsområden för avlopp, dnr KS 
21/00019 
 
B) Kommunförvaltningen: upphandling sjukvårdsmaterial, dnr KS 
20/00232; upphandling kontorsmaterial och förbrukningsmaterial till 
kontor, skola/förskola, dnr KS 21/00 
 
C) Polismyndigheten: Tillståndsbevis för uteservering, Skoj på torget i 
Grythyttan AB; tillståndsbevis uteservering Guldkringlan 
 
D) BRT: Protokoll 2021-02-24 
 
E) Samhällsbyggnadsnämnden: Protokoll 2021-01-21; protokoll 2021-02-
17 
 
F) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2021-01-21 
 
G) SKR: Cirkulär 21:03 - 21:12 
 
H) Region Örebro län: Protokoll specifikt samverkansråd för skola, 
utbildning och kompetensförsörjning 2021-02-12; protokoll regionalt 
samverkansråd 2021-02-12 

 
I) Lekmannarevisionen Hällefors Bostads AB: Granskning av 
bostadsförsörjning och långsiktig investeringsstrategi 
 
J) Finnstigen: Lägesrapport till huvudmännen 
 
K) Hällefors Bostads AB: Investeringsplan; budget 2021; protokoll 2021-
01-20 med bilagor; protokoll 2021-02-17 med bilagor 
 
L) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2021-01-20 
 
M) BRIS: Tack för bidrag under föregående år 
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N) Länsstyrelsen Örebro län: Föreskrift om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen 
av covid-19 
 

Delegeringsbeslut 
 
A) Kultur- och fritidschef Kicki Johansson: Bidrag SHOIF för författarbesök, 

dnr KS 20/00122 
 
B) KSO Annalena Järnberg: Startrapport inventarier ADB-utrustning; 

startrapport fiberutbyggnad; startrapport inventarier 
omvårdnadshjälpmedel ; startrapport datainvestering 
omsorgsverksamheten; startrapport badplatser Hällefors; startrapport 
ombyggnad/beläggningsarbeten; startrapport broar, reinvestering; 
startrapport tak på befintliga sandfickor 

 
C) Ekonomichef Jessica Jansson: Omsättning av lån Kommuninvest, 

avskrivning av fordringar 2020 (bilaga) 
 
D) Upphandlare Michael Friman, länsupphandling ramavtal inom området 

sårvårds- och sjukvårdsmaterial, dnr KS 20/00232 
 
E) Kommunchef Hans Åhnberg: Avtalstillägg tvättservice, dnr KS 18/00036 
 
 

Gruppmöte för (M), (GL) och (C) måndag 22 mars kl 19.00, digitalt  
Gruppmöte för (S) och (V) tisdag 23 mars kl 10.00, kommunkontoret 

 
 
Annalena Järnberg Johan Stolpen Vivianne Pettersson 
Ordförande  V ordförande  2 v 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 
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Datum  
2021-03-05  

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

Kommunfullmäktige 

 
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2020, dnr KS 
21/00052 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2020 
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad 2021-03-02 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning 
för verksamhetsåret 2020. Enligt ägardirektivet från 2019 ska bolaget 
medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med 
goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella 
lokaler. Bolaget skall också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling 
med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det 
naturliga kretsloppet.  
 
Bolagets fastighetsbestånd omfattar 45 fastistigheter om 70 byggnader med 
sammanlagt 787 lägenheter på totalt 44 480 kvm. Till det tillkommer 94 
lokaler på totalt 15 414 kvm.  
 
Styrelsen har under 2020 haft sju sammanträden. Ordinarie ledamöter har med 
enstaka undantag deltagit i samtliga sammanträden. I slutet av året har två 
platser i styrelsen varit vakanta och har ännu inte tillsats.  
 
Året har kännetecknats av ägardialog med kommunen med syftet att få en 
bättre dialog och samarbete. Bolaget har beslutat om en ny affärsplan med 
mätbara mål som är kopplade till såväl kommunens mål, bolagets 
kärnverksamhet och allmännyttans uppdrag. Bolaget har startat upp arbetet 
med en rivningsplan grundad på en behovsanalys. Under året har bolaget 
förvärvat två centralt belägna fastigheter i syfte att bidra till Hällefors 
kommuns vision. Bolaget har initierat ett integrationsprojekt för nyanlända. 
Under året har bolaget vidtagit åtgärder för att förbättra ledarskapet och 
arbetsmiljön inom organisationen. Slutligen har bolaget genofört studiebesök 
för nybyggnationer samt antagit en femårig investeringsplan.  
 
Bolaget har presenterat måluppfyllelsen utifrån bolagets ägardirektiv på ett 
strukturerat sätt. Däremot saknar nuvarande ägardirektiv tydliga mätbara mål 
som gör det svårt att mäta måluppfyllelsen på ett bra sätt.  
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Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till bolagets årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2020 ett överskott om  
8,0 miljoner kronor. Resultatet är 7,4 miljoner kronor bättre än föregående 
års resultat. I delårsrapporten prognostiserade bolaget ett överskott på  
0,5 miljoner kronor, vilken är en skillnad på 6,9 miljoner kronor mot 
verkligt utfall.  
 
En fastighetsvärdering har utförts under december månad 2020 och 
fastighetsbeståndet värderades till 377 miljoner kronor. Värderingen 
resulterade i en återföring av tidigare gjord nedskrivning med 6,7 miljoner 
kronor som direkt påverkar bolagets resultat positivt. Det innebär att 
bolagets redovisade resultat på 8,0 miljoner kronor gör att bolaget får 
betala en bolagsskatt på 0,5 miljoner kronor, vilket enligt förvaltningen inte 
är en god ekonomisk hushållning för koncernen och definitivt inte under 
rådande pandemi. Utifrån tidigare beslut hade bolaget kunnat bekosta 
saneringskostnaderna på Lärkan med 6,7 miljoner kronor och ändå klarat 
budgeterat resultat. Bolaget har inte haft någon kontakt med ägaren utifrån 
denna situation så att det tillsammans gått att påverka bolagets skatt på 
något sätt. 
  
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget: 

• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig 
understiga 2 procent. 

• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
Avkastningskravet har tillgodosets för 2020 och beror främst på återföring 
av tidigare gjord nedskrivning på en fastighet. Soliditetsmåttet uppnås ännu 
inte. I och med 2020 ökar bolaget sitt soliditetstal som uppgår till 17,6 
procent. 
 
Antalet outhyrda lägenheter har genomsnittligt varit 9 procent vilket 
innebär en ökning med 2 procentenheter och beror till störta delen på att 
hyresgästerna flyttar till andra kommuner p g a jobb eller utbildning.  
 
Bolagets underhållskostnader har minskat med 58 procent mot föregående 
år medan reparationskostnaderna ökat med 73 procent.  Underhållsåtgärder 
har inte kunnat genomföras som planerat i lägenheter p g a covid-19 utan 
istället har bolaget genomfört vissa utvändiga underhåll av byggnader sås 
om dränering och fasadrenoveringar. Reparationskostnaderna har ökat p g a 
under lång tid eftersatt underhåll har vattenskador drabbat bolaget. 
Personalkostnaderna har ökat med 14 procent i förhållande till föregående 
år och räntekostnaderna har ökat med 4 procent. 
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KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. KPMG anser att de 
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för deras uttalande.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2020 godkänns. 

 
- Hällefors Bostads AB har under 2020 bedrivit verksamheten förenligt med 

det fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
 
 
Hans Åhnberg Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef 



Hällefors Bostads AB 

Årsredovisning 2020 
Org. nr: 556438-6901 

bc)a 



boaåd Hällefors Bostads AB org.nr  556438-6901 

Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Hällefors Bostads AB är helägt av Hällefors kommun och har sitt säte där. Bolagets uppgift är enligt 

bolagsordningen att äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla bostäder med hyresrätt samt 

att förvalta affärslägenheter och kollektiva lokaler. 

Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv 

kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella lokaler. 

Bolaget ska också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars 

material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. 

Bolagets fastighetsbestånd omfattar 45 fastigheter om 70 byggnader med sammanlagt 787 

lägenheter, totalt 44 480 m2, samt 94 lokaler på totalt 15 414 m2. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av fem ledamöter med fem personliga suppleanter. På det 

extrainkallade sammanträdet har en oenig styrelse valt att entlediga VD  Rickard  Johansson från sitt 

uppdrag som VD. VDs uppgifter tillförordnas initialt i befintlig personalstyrka genom ett delat ansvar 

mellan driftansvarig och projektledare. Efter taget beslut valde två ordinarie ledamöter och två 

suppleanter i styrelsen att avgå, deras platser har lämnats vakanta under resterande del av 2020. 

Ytterligare en suppleant har avgått av personliga skäl under senare delen av 2020 och denne har 

ersatts. Under året 2020 har styrelsen haft 6 st. ordinarie möten samt 1 extrainsatt styrelsemöte. 

Ordinarie ledamöter har med enstaka undantag deltagit i samtliga sammanträden. 

Vid varje sammanträde diskuteras aktuella ekonomiska rapporter samt VD-rapporter, under den 

gångna perioden har styrelsens arbete till största del handlat om strategifrågor och beslutsfattande. 

Styrelsen har under året: 

• Genomfört dialogmöten med kommunen där kommunstyrelsens ordförande/presidium, 

kommunchefen, bolagets VD och styrelsens ordförande träffas med syftet att få en bättre 

dialog och samarbete. 

• Beslutat om en ny affärsplan med mätbara mål som är kopplade till såväl kommunens mål, 

bolagets kärnverksamhet och allmännyttiga uppdrag. Måluppfyllelsen kommer i 

fortsättningen kunna redovisas löpande på ett strukturellt sätt. 

• Startat arbetet med en rivningsplan grundad på en behovsanalys. 

• Har förvärvat två centralt belägna fastigheter med syftet att bidra till Hällefors kommuns 

vision 'Hällefors - en attraktiv kommun'. 

• Initierat ett integrationsprojekt för nyanlända. 

• Vidtagit åtgärder för att förbättra ledarskapet och arbetsmiljön inom organisationen samt 

börjat utreda bolagets framtida ledarskap i samverkan med Hällefors kommun. 

• Genomfört studiebesök för nybyggnationer. 

• Har beslutat om att köpa in ett program för underhållsplaner där data kan tas fram på ett 

tydligt sätt. Programmet kommer användas i den långsiktiga planeringen och i det löpande 

underhållsarbetet. 

• Givit VD i uppdrag och sedermera antagit en 5 årig investeringsplan. 
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boaåd Hällefors Bostads AB org.nr  556438-6901 

Måluppfyllelse 

Bolaget skall sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda 

bostäder, trygga boendemiljöer och funktionella lokaler. 

Bolaget har under de senast två åren köpt in tre centralt belägna fastigheter i syfte att skapa ökat 

handlingsutrymme för utvecklingen av centralortens centrum. De har anpassats så att affärsidkare 

kan öppna butiker i fastigheternas bottenplan och därigenom uppnå rörelse och handel i centrum. 

Samtliga affärslokaler i dessa fastigheter är i dagsläget uthyrda. Bostäderna på plan två och tre i 

dessa centrumhus utökar bolagets bredd av bostäder. På Schillingvägen 4 har bolaget delat av 

befintlig lokal i två delar. I samband med renovering av lokalerna har även en yttre renovering 

påbörjats där ytterdörrar bytts ut och fönster målats. Tillgängligheten har också säkrats genom att 

tillföra en ramp på Schillingvägen 4. Dessa åtgärder har tillsammans gjort att hela centrumbilden fått 

ett lyft. Med detta förvärv ökar även bolagets variation i läge och typ av lägenheter samt att man 

bidrar till ett attraktivare Hällefors. 

För att trygga bostädernas utemiljöer har man under de senaste åren genom dialog med 

hyresgästerna genomfört förändringar i främst utemiljöerna i bostadsområdena. Det har rört sig om 

bättre belysning och att anpassa växtlighet mm så trygga miljöer uppnås. Under 2020 har 

finjusteringar i parkerna efter de större tidigare ingreppen utförts. Belysning har fortsatt anpassats 

för att ge större trygghet i våra områden. 

Bolagets verksamhet skall sträva efter att i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar 

utveckling med sunda energisnåla hus vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga 

kretsloppet. 

Målet uppnås genom att i renoveringsprojekt utföra förbättringar där LCC analyser ligger till grund 

för olika tekniska lösningar. Där förbättringar är möjliga och lönsamma inom byggnadens livslängd 

utförs dessa till förmån mot andra lösningar skulle gett lägre initial kostnad. En nära kontakt är 

etablerad med stadsbyggnadskontoret och dess stadsarkitekt för att i tidigt planeringsstadium väga 

in rätt parametrar. En större upphandling för byte av ventilationstyp har utförts under slutet av 2020 

vilket avsevärt kommer förbättra energiåtgången samt tillgodose låga radonvärden i byggnaderna. 

Bolaget arbetar med ett uppföljningssystem för att lättare kunna se avvikelser i mediaförbrukning 

och få underlag för driftsoptimeringar. Bolaget har tidigare monterat och underhåller nu en 

laddstolpe för elbilar som till stor del försörjs av solcellerna som är monterade på Klockarvägen 20. 

Under året har tre tvättstugor renoverats med energieffektiva maskiner. Bolagets 2 personbilar är 

rena elbilar och kan bokas av hela personalstyrkan. 

Bolaget skall bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen. 

Under 2020 har som nämnts ovan inköp av centrala fastigheter genomförts där både planlösningar 

och byggnadernas geografiska lägen gör att bolagets utbud ökar. Bostäderna som finns i två plan ger 

utrymme för att tillskapa ett par större lägenheter vilket finns ett stort behov av i det befintliga 

bostadsbeståndet. Dessa fastigheter kan även tillgodose behovet av trädgårdsyta hos hyresgästerna. 

Med detta förvärv ökar även bolagets variation i läge och typ av lägenheter. 
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boaåd Hällefors Bostads AB org.nr  556438-6901 

Bolaget skall bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och funktionshindrade 

erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende. 

Målet uppnås genom att åtgärder enligt tidigare utförda inventeringar av hinder byggs bort. 

Affärslokaler som hyrs ut anpassas för rörelsehindrade så större tillgänglighet uppnås. Lägenheter 

som byggs om anpassas så badrum mm anpassas enligt gällande krav på tillgänglighet. Bolaget 

samarbetar i bostadsanpassningsärenden så bästa möjliga lösning för den boende arbetas fram. 

Bolaget skall medverka till att hyresgäster skall ha möjlighet att göra individuella val i sitt 

boende 

Kravet uppnås genom en väl tilltagen meny av tillval som alla hyresgäster kan välja ifrån. Bolaget har 

även förhandlat med hyresgästföreningen att utföra tillval i områden där hyresgästerna själva väljer 

vilken standard de vill ha på t.ex. kök. Den här åtgärden har dock inte kunnat påbörjas pga. covid-19. 

Bolaget har i vissa lägenheter installerat individuell mätning och debitering och förberedelser för 

detta har monterats vid nyinstallationer. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Årets hyresförhandlingar slutade med en genomsnittlig höjning av 2.2% för 2020 års hyror. Enligt 

årets NKI har bolaget förbättrat flertalet områden men fortsatt har bolaget en utmaning riktat mot 

tvättstugor och städning 

Covid -19 har påverkat bolaget i stor utsträckning. Då bolaget inte har kunnat utföra 

lägenhetsunderhåll i planerad utsträckning så har beslut tagits om att utföra utvändiga underhåll av 

byggnader så som dränering och fasadrenoveringar istället. Covid -19 har även försenat övriga större 

projekt. På grund av ett under lång tid eftersatt underhåll har vattenskador drabbat bolaget hårt 

vilket avspeglar sig i kostnader för reparationer. 

Bolaget har förhöjda radonhalter i vissa områden i både lägenheter och lokaler. Då åtgärderna för att 

sänka värdena medför stora ingrepp har vi arbetat fram en handlingsplan med turordning på 

områdena. Åtgärderna är något försenade på grund av covid-19 men är nu i upphandlingsskede för 

områdena Skolmästaren och Trasten. 

Kommunen har valt att bromsa projektet Fyrklövern vilket bolaget hade budgeterat för. Personalen 

har fått lämna kompletterande önskningar till förfrågningsunderlaget. Utifrån de önskningar som 

personalen lämnat har nya kalkyler tagits fram. I samband med detta arbete har en ny AFS kommit 

som reglerar badrumsstorlek. Det här gör att kommunen valt att även räkna på en lösning med 

nybyggnation istället för att renovera Fyrklövern. Oavsett hur kommunen väljer att göra i frågan 

kommer det ha en stor inverkan ekonomiskt på Hällefors Bostads AB. Det kan bli aktuellt med ett 

ägartillskott för att kunna genomföra projektet Fyrklövern då förseningen innebär att projektet 

genomförs när kommunens andra stora avflyttningar från Hällefors Bostads ABs bestånd har trätt i 

kraft. 

Under december månad har bolaget utfört en fastighetsvärdering som visar att fastighetsbeståndets 

värde höjts avsevärt de senaste 7 åren. Bolaget har tidigare skrivit ner en fastighet där värdet inte 

kunnat motiveras. I och med fastighetsvärderingen kan vi idag motivera det faktiska värdet vilket gör 

att tidigare gjord nedskrivning till stor del återläggs. Återläggningen kommer påverka bolagets 

resultat kraftigt i positiv bemärkelse. 
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Perspektiv på framtiden 

Enligt bolagsordningen är bolagets huvuduppgift att upplåta bostäder med hyresrätt. Detta 

förtydligas i ägardirektivet, där bolagets ansvar särskilt framhålls beträffande ett varierat utbud av 

bostäder i hela kommunen och beträffande attraktivt boende. 

I Hällefors kommun förväntas en fortsatt befolkningsminskning och därmed ett kommande överskott 

av bostäder. Under året har bolaget ökat sitt överskott av bostäder från 44 st till 99 st. Samtidigt 

saknas lägenheter med tillgänglighet för äldre och funktionshindrade samt lägenheter med högre 

standard. Därtill kommer att beståndets ålder innebär inaktuella planlösningar och stigande 

underhållskostnader. Detta kan mötas med en kombination av nyproduktion/onnbyggnation och 

avveckling. 

Bolaget har skrivit kontrakt för förvärv av fastigheten Gillershöjden 23:5. Styrelsen studerar för 

närvarande nybyggnation på fastigheten samt intilliggande fastigheter. En sådan byggnad skulle 

kunna vara i form av 5 till 7 lägenheter i form av radhus. Bolaget utreder även möjligheten att utföra 

sjönära byggnation öster om måltidens hus i Grythyttan. Där har bolaget tecknat kontrakt med 

kommunen för köp av fastighet som i dagsläget ligger för avstyckning hos Lantmäteriet. En 

nybyggnation kan innebära en ekonomisk utmaning för bolaget. För att inte belasta bolagets resultat 

med en nedskrivningskostnad måste marknadsvärdet på fastigheten motsvara eller överstiga 

bolagets nedlagda utgifter för att förvärva/bygga fastigheten. 

Både efterfrågan på nybyggnad och ombyggnad på Björkhaga har genom en enkätundersökning 

undersökts och det finns ett intresse för både nybyggnationen och ombyggnation av Nya Björkhaga. 

Bolaget ser att segregationen måste motarbetas och därför har man startat flera projekt för ökad 

integration. Under våren har bolaget tagit emot praktikanter varav en av dessa fått en 

visstidsanställning i bolaget. Bolaget hyr ut lokaler med subventioner till föreningar som arbetar mot 

segregation. Bolaget ordnar i samarbete med hyresgästföreningen trivseldagar i områdena och i 

samhället med temat integration. Bolaget driver ett projekt tillsammans med en 

applikationstillverkare för att utveckla en bo-app.  Appen syftar till att skapa en förståelse hos de 

boende för vilka regler och villkor som gäller för dem som hyresgäster. 

Resultat och finansiell ställning 

I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget: 

• Avkastningen 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. 

Årets resultat är ett överskott 7 516 tkr vilket motsvarar 22,7% i avkastning på eget kapital. 

En fastighetsvärdering har utförts under december månad 2020 och fastighetsbeståndet värderades 

till 377 mkr. Den totala belåningen uppgår till 140 mkr. Den totala värdeökningen sedan tidigare 

utförd fastighetsvärdering av bolagets bestånd uppgår till 127 mkr. 
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Flerårsöversikt 

Årsöversikt de senaste 4 åren 2020 2019 2018 2017 

Bokförda fastighetsvärden, mkr 138 138 133 138 

Belåning, mkr 140 140 130 130 

Nettoomsättning, tkr 62 452 62 847 62 281 60 635 

Räntekostnader, tkr -2 684 -2 575 -2 656 -3 107 

Resultat efter finansiella poster, tkr 7 988 624 454 589 

Kassalikviditet, % 246,6 233,3 133,3 102,6 

Soliditet, % 17,6 14,6 14,6 14,2  

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Hyresbortfallet för bostäder fortsätter att öka. 2019 års genomsnittliga vakansgrad låg på 7% och 

2020 års genomsnittliga vakansgrad ligger på 9%. Utflyttning från våra fastigheter sker huvudsakligen 

till annan kommun på grund av jobb eller utbildning. Bolaget har antagit en ny policy där 

försörjningsstöd inte godtas som en inkomst för att minska risken för social dumping. Den nya 

policyn påverkar andelen nya hyresgäster negativt men ger bolaget en större säkerhet i 

betalningsförmåga hos hyresgästerna. Inom lokalbeståndet har hyresförlusterna minskat 2020 till 

4%. (2019 5%). 

Förändring av eget kapital (tkr) 

Aktiekapital Reservfond Balanserat 
resultat 

7 356  

Periodens 
resultat 

Vid årets ingång 15 300 2 250  624 

Vinstdisposition beslutad 
av bolagsstämman 

624 -624 

Vid periodens utgång 15 300 2 250 7 980 7 516  

Resultatdisposition 

Till bolagsstämmans förfogande står 
följande medel 

Styrelsens förslag till disposition 

Balanserad vinst 7 980 063 Balanseras i ny 
räkning 

15 496 010 

Årets vinst 7 515 947  
Summa 15496 010 

Vinstmedel till förfogande 15 496 010  
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RESULTATRÄKNING I TKR Not 2020 2019 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 

Nettoomsättning 2 62 452 62 847 
Övriga rörelseintäkter 3 1 678 901 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 64 130 63 748  

Rörelsekostnader 
Kostnader för fastighetsförvaltning 4 -36 304 -39 810 
Övriga externa kostnader -4 966 -4 441 
Personalkostnader 5 -9 537 -8 346 
Av- och nedskrivningar av materiella 6, 
anläggningstillgångar 

21 -2 652 -7 951 

Summa rörelsekostnader -53 461 -60 549 

Rörelseresultat 10 670 3 199  

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 2 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -2 684 -2 575 
Summa finansiella poster -2 682 -2 575 

Resultat efter finansiella poster 7 988 624  

Bokslutsdispositioner 

Förändring av överavskrivningar 54 0 

Summa bokslutsdispositioner 54 0 

Resultat före skatt 8 042 624  

Skatter 

Skatt på årets resultat -526 0 

Arets resultat 7 516 624 
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BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR I TKR Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 9 138 160 137 962 
Inventarier, verktyg och installationer 10 771 1 130 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 5 045 5 346 
Övriga materiella anläggningstillgångar 12 6 778 6 778 
Pågående nyanläggningar 13 0 0 
Summa materiella anläggningstillgångar 150 753 151 216 

Finansiella anläggningstillgångar 14 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 40 
Andra långfristiga fordringar 209 183 
Summa finansiella anläggningstillgångar 249 223 

Summa anläggningstillgångar 151 001 151 439 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 126 237 
Fordringar Hällefors kommun 15 33 700 20 902 
Övriga fordringar 1 758 2 247 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 16 1 277 1 299 
Summa kortfristiga fordringar 36 860 24 685 

Kassa och bank 
Kassa och bank 262 262 
Summa kassa och bank 262 262 

Summa omsättningstillgångar 37 122 24 947 

SUMMA TILLGÅNGAR 188 123 176 386 
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BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH 
2020-12-31 2019-12-31 SKULDER I TKR Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (15 300 st A-aktier) 15 300 15 300 
Reservfond 2 250 2 250 
Summa bundet eget kapital 17 550 17 550 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 7 980 7 356 
Årets resultat 7 516 624 
Summa fritt eget kapital 15 496 7 980 

Summa eget kapital 33 046 25 530  

Obeskattade reserver 
Ackumulerade överavskrivningar 124 178 
Summa obeskattade reserver 124 178 

Långfristiga skulder 17, 18 
Övriga skulder till kreditinstitut 139 900 139 986 
Summa lånfristiga skulder 139 900 139 986  

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 17, 18 0 0 
Leverantörsskulder 5 461 3 871 
Övriga skulder 848 972 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 8 744 5 849 
Summa kortfristiga skulder 15 053 10 691 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 188 123 176 386 
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Belopp i tkr om ej annat anges. 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda 
ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 

Byggnader och specialbyggnader 50 år resp 33 år 
Markanläggningar 20 år 
Byggnadsinventarier 15 år 
Inventarier 5 år 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år 

I denna årsredovisning är varje delpost och varje total avrundad för sig enligt gängse avrundningsregler. 
En summering av de avrundade delposterna behöver därför inte nödvändigtvis stämma med de avrundade 
totalerna. 

Not 2 Nettoomsättning 
2020 2019 

Bostäder 49 696 48 529 
Lokaler 17 279 17 033 
Garage och bilplatser 863 845 
Summa hyror 67 839 66 407 

Avgår outhyrda objekt 
Bostäder -4 407 -3 225 
Lokaler -738 -906 
Garage och bilplatser -269 -255 
Summa outhyrt -5 414 -4 386 

Lämnade rabatter -216 -40 
Summa lämnade rabatter -216 -40 

Summa hyresintäkter 62 209 61 981 

Övriga förvaltningsintäkter 243 866 

Nettoomsättning 62 452 62 847 

Not 3 Övriga rörelseintäkter 
2020 2019  

Återvunna avskrivna fordring 24 32 
Fakturerade kostnader 608 486 
Övriga rörelseintäkter 1 047 383 

1 678 901 
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Not 4 Kostnader för fastighetsförvaltning 
2020 2019 

Underhåll 4 515 10 670 
Reparation 10 254 5 913 
Skötsel 4 520 6 414 
Uppvärmning 8 420 8 732 
El 2 051 2 303 
Vatten 2 883 2 444 
Sophantering 1 330 1 155 
Medel till Hyresgästförening 249 358 
Riskkostnader 771 752 
Övriga driftskostnader 551 306 
Fastighetsskatt 761 763 

36 304 39 810 

Not 5 Personalkostnader 

Medelantalet anställda: 2020 2019  
Kvinnor 5 5 
Män 6 7 
Totalt 11 12 

Löner och ersättningar 2020 2019 
Styrelsearvoden 165 195 
Verkställande direktör 2 483 855 
Övriga anställda 3 589 4 269 
Totala löner och ersättningar 6 237 5 319 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 308 2 107 
Pensionskostnader VD 226 205 
Pensionskostnader för övr anst 312 268 
Totala sociala avgifter och 
pensionskostnader 2 846 2 580 

Övriga personalkostnader 455 446 
Totala löner, ersättningar, sociala 

avgifter och pensionskostnader 9 537 8 346  

Verkställande direktörens uppsägning 
VD var anställd från 2015-07-01 till 2020-08-11. 
Tf VD och vice VD från 2020-08-12 delas mellan två av bolagets tjänstemän. 

Not 6 Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 2020 2019 
Byggnad 6 859 6 787 
Markanläggning 518 590 

Inventarier 
Inventarier 291 291 
Byggnadsinventarier 69 69 
Förbättringsutgifter annans fastighet 301 301 

Summa avskrivningar 8 037 8 038 

Nedskrivningar 1 384 0 
Återföring av nedskrivningar -6 769 -86 
Summa av och nedskrivningar 2 652 7 951 
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
2020 2019 

Utdelningar 2 0 
2 0 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2020 2019 

Övriga räntekostnader 2 334 2 235 
Borgensavgifter till Hällefors kommun 350 340 

2 684 2 575  

Not 9 Byggnader och mark 

Byggnader 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 299 233 287 660 
Nyanskaffningar under året 1 775 8 559 
Om klassificeringar 0 3 014 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 301 008 299 233 

Ingående avskrivningar -154 704 -147 917 
Årets avskrivning -6 859 -6 787 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -161 562 -154 704 

Ingående nedskrivningar på 
anskaffningsvärdet byggnad -20 973 -20 973 
Årets nedskrivningar -1 384 0 
Återföring av nedskrivningar 6 335 0 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar -16 021 -20 973 

Utgående bokfört värde byggnad 123 425 123 557 

Mark 
Ingående anskaffningsvärde 6 357 6 149 
Nyanskaffningar under året 415 208 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 6 771 6 357 

Upp- och nedskrivningar 
Ingående uppskrivningar mark 4 024 4 024 
Utgående ackumulerade 
uppskrivningar 4 024 4 024 

Utgående bokfört värde mark 10 795 10 381 
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Markanläggningar 
Ingående anskaffningsvärde 28 584 28 584 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 28 584 28 584 

Ingående avskrivningar -24 126 -23 536 
Årets avskrivning -518 -590 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -24 644 -24 126 

Ingående nedskrivningar markanläggning 
Återföring av nedskrivningar 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

Utgående bokfört värde 

-434 
434 

-521 
86 

0 -434 

markanläggningar 3 940 4 023 

Utgående bokfört värde 
byggnader och mark 138 160 137 961 

Taxeringsvärden fastigheter 179 495 177 957  
Specialenhet vård- och skolbyggnad ingår ej 

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 

Inventarier 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 3 895 3 001 
Nyanskaffningar under året 0 894 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 895 3 895 

Ingående avskrivningar -2 764 -2 404 
Årets avskrivningar -360 -360 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -3 124 -2 764 

Utgående planenligt restvärde 
inventarier 771 1 130  

Not 11 Förbättringsutgifter annans fastighet 

Förbättringsutgifter 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 6 023 6 023 
Nyanskaffningar under året 0 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 023 6 023 

Ingående avskrivningar -677 -376 
Årets avskrivningar -301 -301 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -978 -677 

Utgående planenligt restvärde 
förbättringsutgifter 5 045 5 346 
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Not 12 Övriga materiella anläggningstillgångar 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 6 778 6 778 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 778 6 778 

Not 13 Förändring av pågående om och tillbyggnad 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 0 3 014 
Om klassificering 0 -3 014 
Årets investeringar 0 0 
Utgående bokfört värde 0 0 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 40 40 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 40 40 

Andra långfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 183 165 
Årets förändring 25 18 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 209 183 

Not 15 Fordringar Hällefors kommun 
Ej utnyttjad checkkredit 2 milj. kr. 
Kredit avser internkredit tecknad av Hällefors kommun. 

Not 16 Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31 
Försäkring 660 590 
Övriga förutbetalda kostnader 366 172 
Upplupna intäkter och externa uppdrag 251 537 

1 277 1 299  

Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut 
Skuldposters bindningstid (amortering sker ej i samma takt) 

Skuldpost inom 1 år efter 
balansdagen 

senare än 1 år & senast 5 år 
efter balansdagen 

senare än 5 år efter 
balansdagen 

Skulder kreditinstitut 16 100 72 000 51 800 

16 100 72 000 51 800 
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Not 18 Övriga skulder till kreditinstitut 
Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid 

Räntebindning till år Lånebelopp Genomsnittlig 
ränta 

Andel av lån 

Lån med rörlig ränta 37 300 0,34% 27% 
2021 8 800 3,58% 6% 
2022 8 200 1,73% 6% 
2023 17 500 1,11% 13% 
2024 8 700 3,26% 6% 
2025 7 600 1,67% 5% 

2026 5 000 2,48% 4% 
2027 10 900 2,02% 8% 
2029 10 000 1,25% 7% 

2030 11 700 1,00% 8% 
2031 7 100 0,75% 5% 

2032 7 100 0,86% 5% 

139 900 1,35% 100% 

Not 19 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

2020-12-31 2019-12-31 
Förskott från kunder 3 104 2 915 
Upplupna löner, semesterlöner 347 455 
Beräknade upplupna soc.avgifter 120 143 
Upplupna räntekostnader 180 226 
Värme 1 022 1 122 
El 85 60 
Övriga interimsskulder 3 886 929 

8 744 5 849  

Not 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Hällefors kommun borgar för lånebelopp i not ovan. 

Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31 
Inga Inga 

Eventualförpliktelser 2020-12-31 2019-12-31 
Garantibelopp Fastigo 111 103 
Summa eventualförpliktelser 111 103 

Not 21 Exeptionella poster 
Exceptionella poster ingår med följande belopp 
Nedskrivning av byggnader -1 384 
Återföring av tidigare gjord nedskrivning på byggnad 
och markanläggning 

6 769 

Summa nedskrivning och återföring 5 385 
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Till bolagsstämman i Hällefors Bostads Aktiebolag, org. nr 556438-6901 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hällefors Bostads Aktiebolag för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Hällefors Bostads Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hällefors Bostads Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hällefors 
Bostads Aktiebolag för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Hällefors Bostads Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Örebro den 2 mars 2021 

KPMG AB 

Sofia Mårtensson 

Auktoriserad revisor 
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Datum  
2021-03-17  

Kommunförvaltningen 
   
Mikael Pulkkinen, 0591-641 08   
Mikael.pulkkinen@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Kommunstyrelsen 
 

 
Snökanonsprojekt Hällefors skidklubb 

Beslutsunderlag 
 

Ärendet 
Hällefors skidklubb har initierat ett projekt för att kunna förenkla och 
effektivisera konstsnötillverkningen vid Hurtigtorpets skidanläggning. Ett 
genomförande av detta projekt skulle innebära en halvering i tid för 
tillverkningen av konstsnö. Detta gör det enklare för klubben som håller i 
tillverkningen och underlättar säkerställandet av att det finns ett konstsnöspår 
i Hurtigtorpet.  
 
Initialt skulle en vattenledning till detta projekt samförläggas med den VA 
ledning som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bygger mellan Sikfors 
och Hällefors. Då finansiering för detta genomförande saknades 
omintetgjordes den möjligheten.  
 
Hällefors skidklubb har därför ställt frågan till Hällefors kommun om det 
finns kapacitet i dricksvattennätet för att istället ta en fördubblad volym till 
konstsnötillverkning därifrån. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått 
ett uppdrag att redovisa om detta är möjligt. I en första återkoppling från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen meddelar de att ett utökat volymuttag 
är möjligt, Men det återstår att utreda om uttaget ger ett tryckfall i vattenätet. 
Det kommer även krävas mer elektricitet för att driva större pumpar och 
ytterligare snökanon. Den kapaciteten för el finns inte idag utan utredning 
pågår och kommer leda till en offertförfrågan till Ellevio. 
 
Anledningen till att ärendet tas upp skyndsamt är att ansökningstiden och 
beslut för bidrag från RF SISU tas 23/3 2021.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Hela projektet är beräknat till ca 800000 kronor. Ansökan är gjord till RF 
SISU. Om ett positivt besked kommer, beviljar de 50 % till projektet. 
Hällefors skidklubb kommer bidra med 100000 kronor. Resterade summa 
på 300000 kronor tar Hällefors kommun som en investeringskostnad.  
 
Ett utökat uttag ur dricksvattennätet kommer även att innebära ett volym 
abonnemang för Hällefors kommun som ger en fast kostnad om 27000 
kronor per år samt antagen taxa för förbrukad volym vatten. Ett utökat el 
abonnemang finns det i dagsläget ingen kostnad på då de siffrorna ej 
inkommit till Hällefors kommun när detta skrivs.  

Facklig samverkan 
Samverkan sker inte innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

Avsätta medel för investering om 300000 kronor till projektet, under 
förutsättning att RF SISU beviljar sitt stöd, att vattenförsörjningen är 
möjlig samt att det finns kapacitet i elmatningen till Hurtigtorpet. 

 
I budget för 2022 ta med den ökade driftkostnaden för abonnemang för 
dricksvattenuttaget. 

 
 
 

 

Hans Åhnberg  Mikael Pulkkinen 
Kommunchef Samhällsstrateg 
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Datum  
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Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
Hällefors kommuns årsredovisning 2020 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till årsredovisning för Hällefors kommun 2020 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen kan konstatera att alla partier inte varit representerade/ 
delaktiga under den 1,5 timme som ekonomiberedningen haft beredning av 
förvaltningens förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2020.  
 
Beredningen framhåller att årsredovisningen är fortsatt bra och att 
verksamhetsmålen för år 2020 är färre till antalet och har indikatorer som gör 
att målen går att mäta på ett bra sätt. Beredningen ser positivt på att 
kommunen har en god måluppfyllelse under år 2020. Alla finansiella 
målsättningar är uppnådda och endast ett av verksamhetsmålen är inte 
uppnått.  
 
Under beredningen diskuteras vikten av att förvaltningen genomför de 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen ger förvaltningen löpande. 
Beredningen ser inte behov av att föreslå några nya uppdrag utan påminner 
istället om de uppdrag som kommunstyrelsen gett förvaltningen när det gäller 
specifikt utredningen av Folkets hus i Hällefors och ett eventuellt utträde ur 
Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan. Beredningen bedömer att dessa 
uppdrag påverkar kommunens ekonomi långsiktigt och anser att uppdragen 
bör prioriteras. Förvaltningen framför att det pågår att arbete med 
målsättningen att hitta en bra struktur för att följa upp alla ärenden/uppdrag 
som förvaltningen erhåller av politiken. Förvaltningen konstatera att det är ett 
inflöde av ärenden/uppdrag. 
 
Under beredningen förs diskussioner om vikten av att det måste bli en bättre 
kommunikation mellan kommunen och kommunens olika samverkansparter 
för få till en så bra ekonomistyrning som möjligt. Beredningen anser dels att 
det inte optimalt att helägda bostadsbolaget redovisas ett stort positivt 
överskott som innebär att koncernen får betala en hög skatt på totalt 0,5 
miljoner kronor. Dels är det inte optimalt att kommunen inte får signaler om 
att budgeterade investeringsmedel inte kommer att förbrukas.  
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Slutligen ser beredningen att kommunen kommer stå inför framtida 
utmaningar så som arbetsmarknaden, ekonomiskt bistånd samt 
kommunikation med näringslivet och andra samverkansparter.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2020. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2020. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Årets resultat uppgår till 20,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av 
det egna kapitalet med 12,1 procent. Resultatet är 6,1 miljoner bättre än 
budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgår till 4,2 procent. 2020 erhöll kommunen 12,7 miljoner 
kronor i extra generellt statsbidrag med anledning av Covid-19 situationen, 
1,4 miljoner kronor i generellt statsbidrag för integration och 5,6 miljoner 
kronor i det extra riktade bidraget i form av välfärdsmiljoner. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett 
underskott på totalt 1,9 miljoner kronor, vilket avser kommunstyrelsen. I 
underskottet ingår 6,7 miljoner kronor avseende saneringskostnader av mark 
och 2,4 miljoner kronor för simhallsprojekteringskostnader. Kommunen har 
under året fått ett antal nya enskilda ärenden i form av vårdplaceringar och 
ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även en låg effektiv brukartid inom 
hemtjänsten under större del av året och ökad vårdtyngd till följd av 
dubbelbemanning inom hemtjänsten ökar kostnaderna. Förutom de extra 
riktade bidragen för Covid-19 har den statliga ersättningen för sjuklöner 
under pandemin förbättrat kommunens resultat med 7,4 miljoner kronor. 
 
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit 5,5 miljoner 
kronor högre än budgeterat och finansnettot har blivit 2,5 miljoner kronor 
bättre än budget p g a fortsatt låga räntekostnader. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de 
realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt 
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för 
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2020 visar på ett positivt 
resultat på 20,1 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens 
balanskrav uppgår årets balanskravs-resultat till 20,1 miljoner kronor. 
Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat. 
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I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella och verksamhets-
mässiga målsättningar utvärderats utifrån de antagna resultatmål för 
verksamhetsåret 2020. Av totalt 13 målsättningar uppnås alla utom ett, 
vilket är en god måluppfyllelse. Hällefors kommun hade år 2011 en 
soliditet inklusive alla pensionsåtaganden på -42,7 procent som är det år 
som kommunen antog den s k soliditetsplanen. Solditetsplanen innebar att 
kommunen tog beslut om att börja fokusera på balansräkningen och 
förbättra soliditeten. Vid årsskiftet 2020/2021 uppgår kommunens soliditet 
till 7,1 procent, vilket är en förbättring med 49,8 procentenheten som 
motsvarar en förbättring på 116,6 procent. 
 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 45,9 miljoner kronor, vilket är 25,6 
miljoner högre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar, 
pensionsskuldsförändringen och låneförändringen från årets resultat hade 
kommunen 34,1 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella 
stats-bidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har 
medfört att 74,3 procent av investeringarna kunnat finansieras med medel 
från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med medel som 
fanns vid ingången av år 2020. 
 
Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2020 uppgick till 
72,1 miljoner kronor. I förhållande till föregående år är låneskulden 
oförändrad. 
 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 140,2 miljoner kronor 
och har därmed minskat med 0,1 miljoner kronor i förhållande till föregående 
år. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form 
av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största borgens-
åtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med 139,9 miljoner 
kronor. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Hällefors kommuns årsredovisning 2020 godkänns. 

 
 

 
 
Hans Åhnberg  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
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År 2020 i korthet 
 
 
 
 
Kommunkoncernens ekonomi 

• Kommunkoncernens resultat uppgår till 22,5 miljoner kronor. 
• Totalt är resultatet 8,0 miljoner bättre än budgeterat. Kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag blivit 5,5 miljoner kronor högre än budgeterat och finansiella kostnader har för-
bättrats med 2,5 miljoner kronor i förhållande till budgeterat. Kommunens nettokostnader har 
försämrats med 1,9 miljoner kronor mot budgeterat och slutligen redovisar Hällefors Bostads 
AB ett resultat på 1,9 miljoner kronor bättre än budget. 

• Investeringar har skett med 48,2 miljoner kronor. 
 
Kommunens ekonomi 

• Kommunen redovisar ett positivt resultat på 20,1 miljoner kronor. 
• Investeringar har skett med 45,9 miljoner kronor. Större investering har skett i ny förskola vid 

Lärkan, ombyggnation av gamla kommunhuset, utemiljö vid Grythyttans skola, takbyte vid 
Pihlskolan, belysning och gata/park samt VA-investeringar. 

• Alla finansiella målsättningarna har uppnåtts för år 2020 vad gäller resultatandel, 
nettokostnadsandel, investeringsandel, bortförsäkring av pensionsskuld och soliditet inklusive 
hela pensionsåtagandet.  
 

Fakta om kommunen 
• Vid årets utgång har Hällefors kommun 6896 invånare, en minskning med 117 personer under 

året. 53 barn föddes under året. 
• Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till 652 och i kommunkoncernen i övrigt finns  

11 årsarbetare. 
• Utdebiteringen ligger totalt på 33:60 fördelat på landstinget 11:55 och kommunen 22:05. 

 
Viktigare händelser 

• Kommunen har beslutat att bygga en simhall i kommunen som ska placeras på Hällevi idrotts-
plats.  

• Under året har kommunen renoverat utemiljön för Grythyttans skola.  
• Kommunen har beslutat om att teckna ett 25- årligt hyresavtal med Länsgården för ett nytt 

vård- och omsorgsboende som innebär ytterligare 10 nya platser. 
• Under året har kommunen beslutat att rusta upp gamla kommunledningskontoret i centrum 

och anpassa till andra kommunala verksamheter och därmed inrymma verksamheter till egna 
ägda lokaler.  

• Kommunen har påbörjat nybyggnationen av förskolan vid Lärkan som inrymmer fem avdel-
ningar och tillagningskök.  

• Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har under sommaren flyttat och rustat upp allmänna 
lekplatsen vid Kyllervägen på uppdrag av kommunen.  

• Kommunen har beslutat att förbättra kommunens styrning och ledning vad gäller helägda 
bostadsbolaget under år 2021. 

• Kommunen har övertagit motionsanläggningen Hurtigtorpet i kommunal regi. 
• Under perioden har kommunen tillsammans med kommunerna i norra Örebro län påbörjat en 

utredning omkring Samhällsbyggnad Bergslagen framtida utformning. 
• Kommunen har valt att tidigarelägga investeringsåtgärder inom infrastruktur och fastighet för 

att injicera likvititet i kommunens näringsliv utifrån rådande krissituation. 
• Under stor del av året har kommunen hanterat rådande pandemi vilket inneburit förändringar 

inom verksamheten samt merkostnader för kommunen som täckts av statliga bidrag.  
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Kommunstyrelsens ordförande  
 
2020 var året då världen vändes upp och ner, livet och det dagliga vi var vana att 
leva, skulle ta sig en annan vändning för ett helt samhälle och en hel värld. När 
jag skriver detta den 21 februari, hade de första fallen dykt upp ute i Europa och 
där och då dök ett ord upp som inte många ens hört talas om, ens kunde tänka 
eller förstå verkningarna av, pandemi. Vårt sätt att leva, mötas och umgås tog sig 
nya former, Coronasäkra möten, karantän ett helt nytt levnadsmönster uppstod. 
Mycket av den kommunala verksamheten och arbetet präglades under året av 
pandemin och jag vill rikta ett stort varmt tack till alla er som kämpat så hårt 
under för att lindra verkningarna av pandemin på så många olika sätt! Tack för 
att ni finns! 
 

I mitten av februari kom besked från Örebro universitet om att tillsätta en utredning 
gällande eventuell flytt av RHS Grythyttan till Örebro. Från Hällefors kommun och 
politiskt agerade vi tidigt med samtal på regeringsnivå, brev till universitetsstyrelsen 
och kontakter med regionen. Budskapet var och är, ingen flytt av RHS! Ett arbete 
startades för att stärka och utveckla RHS kvar i Hällefors kommun och Grythyttan, ett 
arbete som fortgår och där vi i kommunen är en viktig part. 
 

I mitten av mars gick Hällefors kommun upp i stabsläge med anledning av pandemin, 
en Covidenhet inrättades i Grythyttan och Covidteam inrättades. Mycket av arbetet 
under våren fick läggas på att inhämta information, skapa en organisation för att möta 
upp behov och minska smittspridning, en helt ny utmaning för den kommunala 
verksamheten. Förvaltningen arbete ställdes om för att möta det ökade behovet av 
information och säkerställa behovet av skyddsutrustning m m. Skolarbetet förändrades 
också under våren, då gymnasieeleverna gick över till distansundervisning. 
 

Föreningsrådet kom igång, men tyvärr hann vi med endast en träff under våren, men 
där ett 25-tal föreningar samlades till ett bra inledande möte. Satsningen på 
sommarlovsaktiviteterna blev om aldrig så viktiga som sommaren 2020, då cirka 900 
barn fick ta del av ett brett och innehållsrikt program, där föringarnas engagemang 
skapade möjligheter för barn och ungdomar.   
 

Kommunstyrelsen strategimedel omfördelades för att möjliggöra tidigareläggning av 
investeringar och underhåll, för att stötta kommunens näringsliv utifrån rådande 
krissituation. Bland annat så byttes taket på stallbyggnaden vid Lindholmstorpet, 
parkering vid Hurtigtorpet iordningställdes och även parkeringen vid RV 63 efter 
rivning av gamla kiosken. 
 

Innan sommaren beslutade kommunstyrelsen att starta ett projekt i syfte att få fler att 
flytta till Hällefors kommun, där grunden till satsningen bygger på att vi tror att många 
under pandemin sett värdet av landsbygdens rika naturvärden och det rika utbudet av 
trygga besöksmål och boenden.  
 



 

- 4 - 

Välfärdssatsningarna i kommunen fortsätter, där byggnationen av ny förskola kom 
igång under hösten, vilket inte bara innebär nya lokaler, utan också en viktig satsning i 
integrationsarbetet. Nytt vård och omsorgboende vid Gillervägen börjar ta form, en 
satsning kommunen gör tillsammans med Länsgården och kommer att innebära  
ytterligare 10 nya platser i ändamålsenliga lokaler. 
 

Satsningar har gjorts på utemiljön vid Grythyttans skola, som kommer att innebära en 
mer inspirerad lärmiljö, där elevernas delaktighet har speglats i underlaget som ligger 
till grund för renoveringen. Satsningen på allmänna lekplatser har fortgått, då flytt och 
rustning av lekparken vid Kyllervägen genomfördes under året och blev ett mycket 
uppskattat och välbesökt utflyktsmål för hela familjen. 
 

Upprustningen av gamla kommunhuset startdes upp och kommer när det står klart att 
innefattas av såväl ett nytt folkbibliotek, lärcentra, individ och familjeomsorg samt 
hemtjänst. Beslut om byggnation av simhall togs i december, och hallen blir när den 
står klar en ny mötesplats för gammal som ung och kommer att bli belägen vid Hällevi 
idrottsplats. 
 

Under hösten togs nya tag i näringslivsarbetet, med avstamp på årets undersökning från 
NKI och Svensk Näringsliv gällande myndighetsutövning, då politiker och 
näringslivsrådet samlades i september och diskuterade hur vi tillsammans kommer 
framåt, för att dels förbättra resultatet, men också överlag hur vi tillsammans ska arbeta 
strategiskt för att komma framåt.  
 

Utredningen gällande SBB-förbundet fortgår, där focus ligger på stärkt ägarstyrning 
och en helt ny finansieringsmodell. Utredning pågår även i kommunens bostadsbolag 
BOAB, där arbetet ligger i att revidera ägardirektivet och formalisera rutiner för 
ägardialog. 
 

Så trots ett år långt ifrån ett vanligt 
år, med stora utmaningar i en 
händelse ingen av oss tidigare har 
hanterat, så har mycket positivt hänt 
och mycket är på gång och nu om 
någonsin måste vi ha modet att satsa 
och tro på framtiden!  
 

Jag vill avluta med att åter igen rikta 
ett stort varmt tack till alla er som 
kämpat så hårt under 2020, ett år där 
världen blev upp och ner och inget     Annalena Järnberg 
blev sig likt.       Kommunstyrelsens ordförande (s) 
 
Tack för att ni finns! 
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Allmän analys 
 

Befolkningsutveckling 
Hällefors kommun minskade sin befolkning med 117 personer under året, vilket motsvarar  
1,7 procent. Minskningen beror dels på flyttnettot, d v s att fler personer flyttar in från kommunen mot 
den befolkning som flyttat ut. Det negativa flyttnettot uppgick totalt till 54 personer vid årets slut. 
Dels beror det på det negativa födelseöverskottet som uppgår till 60 personer. Totalt föddes det 53 
barn i kommunen, vilket är en minskning med 31 procent i förhållande till föregående år. Örebro län 
som helhet ökade sin befolkning med 838 personer. 
 

2016 2017 2018 2019 2020
Befolkning 7138 7109 6983 7013 6896
Födelseöverskott -29 -26 -57 -24 -60
Flyttnetto 126 -10 -72 51 -54
Övriga justeringar 9 7 3 3 -3
Förändring totalt 106 -29 -126 30 -117

Antal födda 77 77 61 77 53  
 
Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna 
i kommunen. . 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. 
 

0

5000

10000

15000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

        

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2018 2023 2028 2033 2038

 
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 konsta-
tera 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 omsorgs-
platser 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) 
 

2016 2017 2018 2019 2020
0-6 492 514 493 522 500
7-15 603 625 629 674 665
16-20 409 395 387 372 356
21-44 1 757 1 723 1 657 1 659 1 658
45-64 1 812 1 805 1 801 1 789 1 738
65-79 1 503 1 477 1 457 1 424 1 397
80-w 562 570 559 573 582
Totalt 7 138 7 109 6 983 7 013 6 896  
 
Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 13 personer under året. Antalet öppet arbetslösa 
motsvarar nu 4,3 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört 
vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd ökat med 
28 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning samt 
jobbgaranti för ungdomar.  
 

2016 2017 2018 2019 2020
Öppet arbetslösa 270 263 117 149 162
Aktivitetsstöd 150 113 187 234 262
Summa 420 376 304 383 424  
 
Den öppna arbetslösheten har under 2020 ökat för både kvinnorna som männen. I riket är totalt ande-
len öppet arbetslösa 4,6 procent, och för länet är siffran 4,2 procent. Det innebär att kommunen har en 
högre arbetslöshet än både riket och länet. Andelen kvinnor respektive män som har arbete med olika 
former av stöd under 2020 har fortsatt att öka.  
 

2016 2017 2018 2019 2020
Öppet arbetslösa 6,8% 6,6% 2,9% 4,8% 5,2%
  kvinnor 4,7% 5,5% 2,2% 3,7% 4,6%
  män 8,6% 7,6% 3,6% 5,8% 5,6%

Med stödform 3,8% 2,8% 4,7% 7,6% 8,4%
  kvinnor 3,1% 2,1% 4,2% 7,4% 7,8%
  män 4,3% 3,5% 5,2% 7,8% 8,8%  
 
Under året har kommunen haft avtal med arbetsförmedlingen som inneburit att kommunen haft indi-
vider i olika arbetsmarknadsåtgärder, då personer gått från öppen arbetslöshet till sökande i program 
samt att personer erhållit arbete genom bland annat extra tjänst inom kommunens verksamhet.  
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Ungdomar 18-24 år 
Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 5,8 procent. Riket och 
länet uppvisar 4,8 procent respektive 4,4 procent. Det innebär att kommunen har 1,4 procentenheter 
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att både kommunens och 
länets arbetslöshet ökat i förhållande till föregående år men att kommunen procentuellt ökat något 
mera. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösenheten för ungdomar ökat i hela riket.  
 
Ungdomar 18-24 år 2016 2017 2018 2019 2020
Öppet arbetslösa 8,1% 5,3% 3,8% 6,1% 5,8%
  kvinnor 5,1% 3,6% 2,3% 1,8% 4,4%
  män 10,8% 6,7% 5,0% 9,3% 6,8%

Med stödform 5,5% 3,2% 3,8% 7,4% 10,5%
  kvinnor 4,1% 2,6% 2,6% 7,3% 10,1%
  män 6,8% 3,6% 4,7% 7,5% 10,8%  
 
Av ungdomarna i kommunen är det 10,5 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket 
innebär att kommunen ligger 2,5 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen  
3,5 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd.   
 
Utlandsfödda 16-64 år 
Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 9,7 procent, vilket är en 
ökning med 1,2 procentenheter i jämförelse med föregående år. Riket och länet uppvisar 9,8 procent 
respektive 9,6 procent. Det innebär att kommunen har 0,1 procentenheter högre öppen arbetslös inom 
gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 0,1 
procentenheter lägre öppet arbetslösa inom gruppen utlandsfödda. Totalt innebär detta att kommunens 
arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda ökat i förhållande till föregående år men är fortsatt lägre än 
åren 2016 till 2017.  Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot flest 
nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.  
 
Utlandsfödda 16-64 2016 2017 2018 2019 2020
Öppet arbetslösa 24,2% 20,0% 4,8% 8,5% 9,7%
  kvinnor 19,9% 18,1% 3,5% 7,2% 9,4%
  män 27,6% 21,6% 5,8% 9,4% 9,8%

Med stödform 10,5% 7,9% 16,6% 30,2% 28,1%
  kvinnor 7,8% 4,1% 16,2% 31,9% 29,0%
  män 12,8% 10,9% 16,9% 28,9% 27,4%  
 
Av de utlandsfödda kan kommunen konstatera att den öppna arbetslösheten för både kvinnorna och 
männen har ökat, och värdet är nästintill det samma för könen. Under 2018 påbörjade kommunen ett 
arbetsmarkandsprojekt som är ett EFS-projekt som främst riktar sig till öppet arbetslösa utlandsfödda 
kvinnor kallat All-in. Syftet med projektet är att minska långtidsarbetslösheten, utanförskap och 
minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektet går också ut på att uppnå en bättre balans 
mellan olika åldrar på arbetsmarknaden. Projektet har pågått mellan 2017-09-01 till 2020-12-31 
 
Näringsliv 
Hällefors kommun är starkt beroende av alla företag, stora som små som bedriver verksamhet i 
kommunen. Konkurrenskraftiga företag med möjlighet att utvecklas och växa är en förutsättning för 
Hällefors välstånd idag och i framtiden. 
  
Hela 2020 har dominerats av Coronapandemin, vilket orsakat att Hällefors kommun inte kunnat 
anordna företagsfrukostar och fysiska mötesplatser för dialog med företagen i samma utsträckning 
som vanligt.  
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Den näringslivsstrategi som kommunen har tagit fram genom arbetsmöten tillsammans med 
Näringslivsrådet och i dialog med intresseorganisationer som ingår i Näringslivsrådet har antagits.   
 
Kommunen hann innan pandemin slog till att bjuda in till och genomföra en företagarfrukost med stor 
uppslutning. Företagarfrukosten ska vara en mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän träffas 
och bygger samverkan. Aktuell kommuninformation från kommunchef är ett stående inslag i 
programmet, liksom minst en företagspresentation. Under hösten 2020 arrangerades den första 
digitala företagarfrukosten, ett koncept som fungerade bättre än förväntat och som kommer att 
fortsätta tills vi tillåts träffas igen. Dialogen med Näringslivsrådet har kunnat fortgå som vanligt och 
där har alla planerade träffar, i kombination mellan digital och fysisk närvaro med Coronasäkert 
avstånd, kunnat genomföras. 
  
I Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat så har företagens allmänna omdöme om 
företagsklimatet i Hällefors kommun försämrats från 3.3  år 2019 till 2,79 i år. Under året 2020 har 23 
nya företag startat i Hällefors kommun, enligt Bolagsverkets statistik, en ökning jämfört med 2019, då 
21 nya företag startades 
 
Den stora frågan som dominerat agendan under 2020 är frågan om Restauranghögskolan i Grythyttan 
lokalisering. Den utrednings om Örebro universitet presenterade och som föreslog en flytt till Örebro 
har orsakat ett gediget arbete från kommunens sida, i samverkan med både näringsliv och 
intresseorganisationer för att väcka engagemang för att både behålla RHS, men även hitta på 
långsiktiga utvecklingsmöjligheter för en fortsatt universitetsverksamhet i Grythyttan. Ett arbete som 
resulterat i att Hällefors kommun har en given plats i ett utvecklingsprojekt för restauranghögskolan 
initierat av universitetet. I det projektet är kommunen nu delaktig och har möjlighet att vara med och 
påverka och bidra som en samarbetspartner till universitetet. Detta är en viktig fråga för många 
företag i både Grythyttan och Hällefors.   
 
Det sker löpande arbete kopplat till företagsklimat och företagsutveckling, bland annat arbetet inom 
Destination Bergslagen, Nyföretagarcentrum Bergslagen och Handelskammaren lokalsektion i 
Bergslagen. Inom Business Region Örebros bedrivs ett gemensamt arbete för att resurseffektivisera 
och utveckla näringslivets förutsättningar i hela länet. 
 
Ett antal kontakter med företagare i kommunen sker varje vecka via möten, mejl och telefon kring 
frågor som rör företagens utvecklingsmöjligheter och även etableringar i Hällefors kommun.  
 
En PR-kampanj för att nyttja den pandemieffekt som väntas i post-Corona-tider har inletts för att 
locka nya invånare och hemvändare att flytta till Hällefors kommun. Arbetet har inneburit en 
inventering av kommunens kommunikationskanaler, filmintervjuer med Hälleforsbor och ett antal 
filminspelningar samt stillbilder i Hällefors kommun. Kampanjen sker i både sociala media med målet 
att nå redaktionellt utrymme i klassisk press. Målgruppen är storstadsområdena. Kampanjen pågår 
fram till slutet av mars 2021 med hjälp av PR-konsult och tas därefter över inom den egna 
organisationen.   
 
Arbetet med förutsättningar för en potentiell etablering av Lake Resort Bergslagen har fortgått. 
Samhällsbyggnad Bergslagen leder processen med framtagande av detaljplan för Hälgsnäsområdet 
som är beställd av projektägaren. Projektet har gått in i en intensivare fas, och kommunen tillsammans 
med projektägaren har tagit hjälp av Business Region Örebro som stöttar med 20 procent av en tjänst 
för att agera draglok och LOTS i projektet. 
 
Infrastruktur 
Under 2020 har KNÖL kommunerna i ett samarbete gjort ett gemensamt inspel till 
Länstransportplanen. I det inspelet tryck er vi på att investeringar måste göras även i denna del av 
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länet för att ge möjlighet till utveckling. I den finns en del länsgemensamma objekt som till exempel 
riksväg 50. För Hällefors del så lades tyngdpunkte på att få de utlovade projekten genomförda samt att 
det utför en åtgärdsvalsstudie på riksvägarna 63 och 244. Trafikverket har dock valt att lösa 
underhållsproblem med sänkta hastigheter både på riksväg 63 samt 244.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbete med att belägga grusvägar i tätorterna fortgår. Då det 
rör sig om relativt många vägar så kommer detta arbete att ske under flera år. 
 
Projekteringen för ny gång- och cykelväg Hällefors-Grythyttan är fortsatt i arbete. Ny vägplan är på 
plats och beräknad byggstart för gång-och cykelväg Hällefors-Grythyttan är under 2022. 
Projektering samt till viss del genomförande av förbifart Hjulsjö har startat. Markarbeten är påbörjade 
och byggstart fullt ut är beräknat att starta 2021. 
 
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. Sam-
förläggning av bredband har skett med One Nordic i Jönshyttan och Björksjön genom komplettering. 
Länsstyrelsen har även beviljat bidrag till entreprenören Calltech AB med syfte att genomföra 
bredbandsprojekt i områdena Kärvingeborn – Älgviken och västra Sörälgen (Kullberget) under 2021. 
 
Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har kommit i ett läge där överskottet av lägenheter ökar över tid. Det innebär att 
inom kommunen behövs en kontinuerlig minskning av bostäder för att det inte skall uppstå för stora 
bestånd med hus som har tomma lägenheter. Trångboddhet är ett problem och det förekommer i 
huvudsak i familjer med en ansträngd ekonomisk situation. På förekommen anledning kommer en 
behovsanalys och en rivningsplan genomföras av Hällefors Bostads AB under 2021. Kommunen 
behöver ta ett stort ansvar under genomförandetiden av rivningsplanen och se över möjligheterna till 
statliga subventioner. 
 
Nyproduktionen i kommunen består i dagsläget av enstaka villabyggnader. Under våren har 
bostadsbolaget undersökt intresset för småskalig nyproduktion genom en heltäckande 
enkätundersökning. Intresset har varit mycket stort för lägenheter som produceras som radhus vid nya 
Björkhaga. Till de tänkta 5 till 7 lägenheterna har mer än 30 hushåll anmält intresse. En begränsad 
nyproduktion kan vara ett mycket bra sätt att få igång flyttkedjorna från villor som bebos av enstaka 
äldre personer men som skulle lämpa sig för barnfamiljer. Produktionen kan vara ett ekonomiskt 
alternativ till att utföra större renoveringar i befintligt bestånd. 
 
Under året har kommunen arbetat utifrån den utredning som gjorts gällande framtida ändamålsenliga 
lokaler för vård och omsorgsboende i kommunen som helhet, då lokaler på Nya Björkhaga och 
Fyrklövern inte fyller dagens krav. Kommunen har genom ett kontrakt med Länsgårdens beslutat om 
en ombyggnad av deras lokaler till nytt vård och omsorgsboende och kommer därmed lämna 
nuvarande lokaler i Nya Björkhaga. Renovering av lokalerna på Fyrklövern samt möjligheten till 
ytterligare en nybyggnation utreds parallellt av kommunen.  
 
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 fast-
ställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning efter valet 2018 framgår av 
tabellen nedan. 
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Den styrande majoriteten består av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som tillsammans har 16 av 
kommunfullmäktiges 31 mandat. 
 
Efter valet 2018 har antalet avsägelser varit få, och det finns inga vakanser eller tomma stolar i full-
mäktige. I dagsläget finns inte heller några ledamöter som saknar partitillhörighet (”politiska vildar”). 
 
Under kommunfullmäktige finns en fast beredning, valberedningen. Kommunfullmäktige har också 
möjligheten att inrätta tillfälliga beredningar med tidsbegränsade uppdrag. Under året har två tillfäl-
liga fullmäktigeberedningar arbetat; dels en beredning för centrumutveckling, som fortfarande är 
pågående, dels en beredning för medborgarundersökningen som slutrapporterat till fullmäktige. 
 
Den egna nämndorganisationen består av kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för skola och om-
sorg, som handlägger individärenden, samt valnämnden. Därutöver ingår Hällefors kommun i en 
Bergslagens överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsberg, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
med säte i Lindesberg samt kommunalförbunden Bergslagens räddningstjänst och Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen. 
 
Under kommunstyrelsen finns två utskott: välfärdsutskottet och allmänna utskottet. Utskottens upp-
drag är att bevaka sina respektive ansvarsområden och att bereda ärenden och lämna beslutsförslag till 
kommunstyrelsen. Välfärdsutskottet handhar ärenden kopplade till kommunens kärnverksamheter 
inom utbildning och omsorg, medan allmänna utskottet handhar kommunövergripande strategiska 
ärenden. Utskotten har också att besluta inom ramen för den delegering som ges i kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
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Viktiga händelser under 2020 
 
Simhall 

Kommunen har beslutat att bygga en simhall i 
kommunen som ska placeras på Hällevi 
idrottsplats. Hallen blir en ny mötesplats för 
motions- och skolsim och beräknar att öka 
samarbetet med föreningsverksamheten. 
Simhallen planeras att stå klar hösten år 2022. 
 
 
 
 
 
Förskolelokaler 

 
Kommunen har påbörjat nybyggnationen av 
förskolan vid Lärkan som inrymmer fem 
avdelningar och tillagningskök. Byggnaden 
innebär att kommunen erhåller ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Hällefors. Lärkans 
förskoleområde är en centralt belägen förskola 
och placeringen och närheten till kulturskola 
och bibliotek ger möjligheter till samarbete 
och variation i den dagliga pedagogiska 
verksamheten. Området kommer att vara helt 
klart till sommaren 2021. 
 
 
 
 

Utemiljö 

 
Under året har kommunen upphandlat och 
färdigställt renovering av utemiljön för 
Grythyttans skola. Förändringen främjar en 
mer inspirerande lärmiljö för skolans elever 
som också har varit delaktiga i framtagandet av 
underlaget som ligger till grund för 
renoveringen.    
 
 

 
 
 
 
 
 

Vård och omsorgsboende 

Kommunen har beslutat om att teckna ett 25- 
årligt hyresavtal med Länsgården för ett nytt 
vård- och omsorgsboende som innebär 
ytterligare 10 nya platser. Utökning av antalet 
platser samt ändamålenliga lokaler innebär en 
mer optimal verksamhet och skapar också ett 
mer attraktivt boende för den enskilde. 
Lokalerna kommer att tas i anspråk i slutet av 
år 2021. 
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Gamla kommunhuset 

Under året har kommunen beslutat att rusta 
upp gamla kommunledningskontoret i centrum 
och anpassa till andra kommunala verk-
samheter och därmed inrymma verksamheter 
till egna ägda lokaler. Lokalerna byggs om och 
anpassas för kommunens folkbibliotek, 
lärcentra, individ och familjeomsorg samt 
hemtjänst och kommer vara färdigbyggt under 
oktober år 2021.  
 
 
 
Lekpark  

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
under sommaren flyttat och rustat upp 
allmänna lekplatsen vid Kyllervägen på 
uppdrag av kommunen. Lekplatsen har därmed 
fått en bättre placering med anpassning av 
gångvägssystemet samt lekredskap som är 
anpassade för fler åldrar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hällefors Bostads AB 

Kommunen har beslutat att förbättra 
kommunens styrning och ledning vad gäller 
helägda bostadsbolaget under år 2021. Bland 
annat kommer det att genomföras en 
halvdagsutbildning för politiker och 
tjänstepersoner för att öka kunskapen om att 
ägaren är suverän i alla lägen och att allt 
handlar om kommunal verksamhet trots att 
organisationerna har att förhålla sig till olika 
lagstiftning. Dessutom kommer bolagets 
ägardirektiv att revideras och en formaliserad 
rutin för ägardialog skapas genom ett skriftlig 
årshjul. 
 
 
 
 
Samverkan 

 
Under året har kommunen tillsammans med 
kommunerna i norra Örebro län påbörjat en 
utredning omkring Samhällsbyggnad 
Bergslagens framtida utformning. Utvecklings-
projektet bygger på den förstudie som 
genomförts under år 2019 och har fokus på 
ägarstyrning. Bland annat kommer utredningen 
komma fram med ett förslag på ny 
finansieringsmodell byggd på anpassade 
principer för respektive verksamhet samt ta 
fram styrdokument som stödjer styrningen med 
den nya finansieringsmodellen. I för-
ändringsarbetet ingår även att öka service och 
tillgänglighet gentemot näringsliv och 
medborgare i kommunen. 
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Tidigareläggande åtgärder 

Kommunen har valt att tidigarelägga 
investeringsåtgärder inom infrastruktur och 
fastighet för att injicera likviditet i kommunens 
näringsliv utifrån den krissituation som rått 
under verksamhetsåret 2020. Bland annat har 
kommunen bytt Lindholmstorpets stalltak, 
iordningställt parkeringen vid Hurtigtorpet 
samt skapat en ny parkering vid RV 63 efter 
rivning av kioskbyggnad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medborgarinformation 

 
Utifrån den medborgarundersökning som 
genomfördes under år 2019 har kommun-
fullmäktige beslutat att återinföra 
informationsblad till medborgarna. Tanken är 
att informationsbladen ska skickas ut fyra 
gånger per år till samtliga hushåll inom 
kommunen för att förmedla viktig information 
till medborgarna.   
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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 kostnads-
effektivt 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 ut-
tryckas 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 inrikt-
ningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk 
hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda 
inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen ska 
kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett kort-
siktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin mål-
sättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå inrikt-
ningsmålen eller inte.  
 
Enligt nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska kommunfullmäktiges 
vision, strategier och målsättningar följas upp på koncernivå. Utifrån att lagstiftningen är ny och 
kommunala helägda bostadsbolaget ännu inte antagit några målsättningar utifrån fullmäktiges beslut 
kan ingen måluppfyllelse på koncernnivå genomföras under år 2019 utan först under år 2020.   
 
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. 

 
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 påfrest-
ningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens 
arbete präglas av öppenhet och tydlighet. 
 

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

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

• Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden som över 
en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor 
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Finansiella resultatmål 2020 
 
Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 

minst 2,0 procent 31 december. 
 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst 
motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket 
uppfylls. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2020 är att resultatandel ska uppgå till 
minst 2,0 procent vilket uppfylls.  

 
2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT

Årets resultat (mkr) 32,4 15,7 18,1 0,2 20,1 86,5
Skatteintäker och generella statsbidrag (mkr) 423,0 429,7 441,5 449,9 478,4 2 222,5
Resultatandel 7,7% 3,7% 4,1% 0,0% 4,2% 3,9%  

 
Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag är 97,1 procent 31 december. 
 

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2020 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst  
97,1 procent, vilket uppfylls.  
 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT
Nettokostnader (mkr) 391,9 411,1 421,3 447,9 456,8 2 129,0
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr) 423,0 429,7 441,5 449,9 478,4 2 222,5
Nettokostnadsandel 92,6% 95,7% 95,4% 99,6% 95,5% 95,8%  
 
Mål 3: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 4,7 procent 31 december.  
 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst mot-
svarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket upp-
fylls. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2020 är att investeringsandelen ska uppgå till 
minst 4,7 procent och det har uppnåtts. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 19,8 22,7 32,5 20,3 46,0 141,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr) 423,0 429,7 441,5 449,9 478,4 2 222,5
Investeringsandel 4,7% 5,3% 8,3% 4,5% 9,6% 6,4%  
 
Mål 4: Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 4,0 miljoner kronor  

31 december. 
 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att försäkra bort den långsiktiga pensionsskulden som över en 
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. Kommunens långsiktiga målsättning kommer att 
uppnås enligt nuvarande beräkningar. Under verksamhetsåret 2020 har kommunen försäkrat bort 7,2 
miljoner kronor, vilket gör att det finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2020 har uppnåtts. 

 
(mkr) 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALT
Totalt pensionssåtagande 221,5 219,0 215,1 173,7 167,0
Försäkring 0,9 1,0 0,0 22,7 7,2 31,8  
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Mål 5: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till kommunens 
totala tillgångar är lägst 5,4 procent 31 december. 

 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2020 är att soliditeten inklusive alla pensionsåtaganden 
ska uppgå till lägst 5,4 procent och det uppfylls.  
 
Soliditet inkl pensionsåtagandet 2016 2017 2108 2019 2020 TOTALT
Eget kapital (mkr) -56,4 -37,2 -2,9 4,8 32,1 -59,6
Totala tillgångar (mkr) 397,9 402,4 439,0 403,1 449,9 2 092,3
Soliditet -14,2% -9,2% -0,7% 1,2% 7,1% -2,8%

 
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 för-
eningsliv. 
 

Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar delak-
tighet i den lokala demokratin 
 

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

 
I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt nyetable-
ringar 
 

 
Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid 

 
Verksamhetsmässiga resultatmål 2020 
 
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv 1 år som visar konkret i vilken utsträckning 
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen 
är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.  
 
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd 
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. Målupp-
fyllelse mäts 31 december 2020 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges. 
 
Kommunstyrelsens resultatmål är indelade i tre perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
inriktningsmål för mandatperioden. Dessa tre perspektiv är: Medborgare och brukare, Tillväxt och 
utveckling samt Medarbetarskap. 
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Medborgare och Brukare  
Stärka den lokala välfärden inom skola och omsorg 
 
Mål 1:  Barnfattigdomen har minskat 
 
 
I Rädda barnens definition av ekonomiskt utsatta hushåll består dels av familjer berättigade till eko-
nomiskt bistånd det vill säga som annars skulle leva under existensminimum och dels av familjer med 
låg inkomststandard. Låg inkomststandard är ett mått på huruvida ett hushålls disponibla inkomster 
(efter skatt och eventuella bidrag) räcker till nödvändiga utgifter. Sjuk- eller aktivitetsersättning räknas 
som låg inkomst.  
 
Kommunen har inte möjlighet att följa utvecklingen av vilka individer som flyttat in och ut ur kom-
munen under 2020 i kombination med hur dessa individer sedan har försörjt sig. Denna typ av 
underlag tillhandahålls av RKA och utfallet för 2019 och 2020 har ännu inte redovisats av RKA.  
Kommunen bedömning är dock att andelen Invånare 0-19 år med minst en förälder med sjuk- eller 
aktivitetsersättning sannolikt har ökat något under 2020. 
 
(%) 2016 2017 2018 2019 2020
Invånare 0-19 år med minst en förälder med sjuk- eller
aktivitetsersättning (andel) 4,1% 3,7% 2,9%  
 
Kommunen kan följa antalet barn vars hushåll någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, men 
inte andelen Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. Förvaltningen har inte möjlighet att följa 
utvecklingen av vilka individer som flyttat in och ut ur kommunen under 2020 i kombination med hur 
dessa individer sedan har försörjt sig. Uppgifterna tillhandahålls av RKA men uppgifter för utfallet 
2020 saknas vid tidpunkten för rapporten. Kommunen konstaterar dock ett ökat antal hushåll i ekono-
miskt bistånd till följd av integration och inflyttning av individer med låg försörjningsförmåga till 
kommunen under år 2020, varför antalet barn i ekonomiskt utsatta hushåll bedöms öka.   
 
(%) 2016 2017 2018 2019 2020
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel 18,6% 14,5% 17,7% 20,7%  
 
Kommunen kan följa antal barn i hushåll som erhåller försörjningsstöd men saknar uppgift om det 
totala antalet familjer i kommunen varför förvaltningen inte kan redovisa hur stor andel av familjerna 
detta utfall motsvarar. Detta underlag redovisas av RKA men uppgifter för 2019, 2020 saknas. Kom-
munen bedömer att andelen har ökat under år 2020 på grund av integration samt inflyttning av indivi-
der med låg försörjningsförmåga till kommunen. 
 
(%) 2016 2017 2018 2019 2020
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ek. bistånd 17,9% 18,8% 24,2%  
 
Mål 2:  Måluppfyllelsen för pojkar inom den kommunala skolan har ökat 
 
 
De små volymerna gör att resultaten riskerar att variera utifrån enstaka fall från år till år i kommunens 
redovisning. 
 
Meritvärdet för pojkar har ökat, liksom i några fall andra resultat. Ökningen är dock för liten, även om 
resultaten är svåra att tolka.  
 
Resultaten av de nationella proven i år 6 är färdigställda till och med vårterminen 2019 (Läsår 18/19), 
då inga nationella prov genomfördes under hösten 2020 p g a covid-19. 



 
 

-      -  19 

 
Andel (%) elever med godkänt provbetyg. Nationella prov år 6 
 
Meritvärdet har i år 9 varierat på följande sätt: 
 
Meritvärdets medelvärde efter år 9 2018 2019 2020
Pojkar 187 188 188
Flickor 257 251 207
Totalt 220 212 198  
 
Meritvärdet har efter ett par års positiv trend sjunkit. Pojkarnas meritvärden är i en positiv trend. 
”Flyktingkrisen” har fortfarande stort genomslag i resultaten, då det fortfarande finns många 
nyanlända elever med kort skoltid i landet som påverkar resultaten betydligt. Detta gör resultaten svåra 
att tolka. 
 
Andel elever behöriga till gymnasieskolan 2018 2019 2020
Pojkar 69,4% 83,8% 83,8%
Totalt 78,3% 86,4% 82,2%  
 
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har sjunkit från föregående år, men om det är en 
nedåtgående trend är för tidigt att uttala sig om. Det är fortfarande svårt att bedöma hur 
”flyktingkrisen” påverkar resultaten. 
 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkom.,andel (%) 2018 2019 2020
Hällefors 80,5% 70,0% 72%
Riket 75,9% 68,8% 70%  
 
Andelen elever med Hällefors som hemkommun som lämnar gymnasieskolan med examen inom 4 år 
sjunker. Det är svårt att veta om 2020 är ett trendbrott åt det positiva hållet. Anledningen till de 
sjunkande siffrorna kan vara att det i år är 4 år sedan ”flyktingkrisen”. Det är inte realistiskt att 
förvänta sig att elever med utländsk bakgrund som skrivs in i gymnasieskolan ska lämna med examen 
fyra år senare. Vad det sjunkande värdet betyder är svårt att bedöma. 
 
Mål 3:  Tryggheten och studieron inom den kommunala skolan har ökat 
 
 
I Skolinspektionens skolenkät har eleverna i år 5 bättre upplevd studiero och trygghet än rikets skolor i 
övrigt. Det är svårt att jämföra från tidigare år, eftersom frågorna förändrats. Pojkar anger högre 
trygghet och studiero än flickor. 
 

 
Skolinspektionens Skolenkät 2020 
 

Ämne/Läsår 15/16 16/17 17/18 18/19
EN, totalt 94% 96% 90% 87%
EN, pojkar 93% 97% 89% 83%
MA, totalt 89% 84% 88% 91%
MA, pojkar 83% 86% 86% 87%
SV, totalt 90% 92% 97% 89%
SV, pojkar 86% 90% 100% 74%

Hällefors kommun åk 5 Samtliga skolenheter åk 5
Studiero 5,2 5,1
Trygghet 8,9 8,2
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I faktiska tal är det ett fåtal elever som inte alls håller med i påståendet att de känner sig trygga i sko-
lan. Det verkar heller inte finnas några elever som inte alls håller med om att de har studiero i skolan. 
65 % av eleverna håller helt med i påståendet att de känner sig trygga i skolan. På frågan om de har 
studiero svarar 62 % att de håller med helt (20 %) eller delvis (42 %).   
 
Inte heller Elsaankäten går enkelt att jämföra från tidigare år, då frågorna förändrats. På frågan om 
studiero svara eleverna på detta sätt: 
 

 
Jag har studiero på lektionerna. 
 
På frågan om eleverna känner sig trygga inför skoldagen svarar eleverna enligt nedan, vilket bekräftar 
den ganska positiva bild som skolinspektionens skolenkät visat. 
  

 
Jag känner mig trygg inför skoldagen. 
 
Trivselintervjuer genomfördes under hösten 2019. Enkäten bekräftar ovanstående material. 
 
Mål 4:  Personalkontinuiteten i hemtjänsten har ökat 
 
 
Kommunen arbetar ständigt med att uppnå så god kontinuitet som möjligt. Individer i hemtjänst med 
stora omvårdnadsbehov påverkar utfallet negativt i jämförelse med individer med mindre omvård-
nadsvårdbehov då dessa kräver en högre bemanning. 
 
(medelvärde) 2016 2017 2018 2019 2020
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare
möter under 14 dagar, medelvärde 23 24 20 21 19  
 
Mål 5:  Föreningars, organisationers och enskilda kommuninvånares möjligheter till 

påverkan och delaktighet i kommunala förändringsprocesser har förbättrats 
 
Dialoger och möten där kommunen genom kultur- och fritid, tagit initiativ, deltagit eller varit med 
som stöd, med olika organisationer, har ökat, från föregående år, trots rådande omständigheter.  
Organisationer som Örebro läns bildningsförbund och RF-SISU Örebro län har förlagt sina årliga 
planeringsmöten med Hällefors kommun som värd där bl a Kultur- och fritidschef representerat kom-
munen.  
 
 
 
 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Stämmer mycket bra 19 49 6 21 12 34 7 23 44 33
Stämmer ganska bra 9 23 12 43 20 57 17 55 58 44
Stämmer ganska dåligt 6 15 7 25 3 9 5 16 21 16
Stämmer mycket dåligt 5 13 3 11 2 6 10 8
Total 39 100 28 100 35 100 31 100 133 100

Total Flicka åk 4 Flicka åk 7 Pojke åk 4 Pojke åk 7 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Stämmer mycket bra 30 75 26 63 12 43 26 81 26 74 20 65 140 68
Stämmer ganska bra 10 25 12 29 15 54 4 12 6 17 11 35 58 28
Stämmer ganska dåligt 2 5 1 4 2 6 2 6 7 3
Stämmer mycket dåligt 1 2 1 3 2 1
Total 40 100 41 100 28 100 32 100 35 100 31 100 207 100

Flicka Fk Pojke Fk Total Flicka åk 4 Flicka åk 7 Pojke åk 4 Pojke åk 7 
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RF-SISU Örebro, Kultur- och ideell sektor samt Biblioteksutveckling på regionen har haft drygt ett 
20-tal digitala möten med länets kommuner, om Covid-19, där fokus varit vilket stöd föreningslivet 
kan räkna med, erfarenhetsutbyte och även övriga verksamhetsfrågor som till exempel bibliotek. Dia-
loger och samarbetet med olika studieförbund som Bilda, region Örebro, studiefrämjandet för att 
nämna några, har ökat.  
 
Kommunens övertagandet av skötseln för Hällevis tennisbanor och guidningen av 50-tals lägenheterna 
har gjorts på initiativ av respektive förening och i dialog och samverkan med kommunen. 
 
Tyvärr har det fysiska mötet med föreningslivet fått stå tillbaka p g a Covid- 19. Mycket information 
angående det nationella och regionala stödet har mejlats ut till föreningslivet i kommunen.  
Även enkäter har mejlats ut i samverkan med RF-SISU för att inventera vilka behov av stöd som finns 
under rådande omständigheter. Allmän föreningsinformation från kommunen har också mejlats ut. 
 
Det första formella föreningsrådet hann genomföras med 25 föreningar på plats, vilket är en ökning 
från uppstartsmötet där 21 föreningar deltog. Försök att genomföra ett digitalt föreningsmöte har gjorts 
men endast 6 föreningar lyckades koppla upp sig.  I dialog mellan kommun, föreningsliv och RF-SISU 
har Boosta veckan ställts in och ställts om till år 2021. 
 
Ett underlag för bildandet av ett biblioteksråd togs fram under våren. Ett biblioteksråd ska vara ett 
rådgivande organ där biblioteksfrågor och nya idéer diskuteras. På grund av Covid-19 fick processen 
med biblioteksråd pausas. 
 
Tack vare samarbetet med bland annat föreningslivet, så har kommunens barn och unga erbjudits ett 
brett, varierat och lustfyllt program under hela sommarlovet. Färre föreningar än tidigare bland annat p 
g a pandemin. 
 
En medborgardialog om bibliotekets framtida service och verksamhet genomfördes 26 februari. 35 
personer deltog under kvällen och tre personer mejlade in sina synpunkter. Förslagen som kom fram 
under medborgardialogen redovisades för kommunstyrelsen 20 maj. Förslagen kommer att införlivas i 
den uppdatering av biblioteksplanen som ska göras under år 2021. 
 
Biblioteket har stärkt arbetet med att förebygga digitalt utanförskap i kommunen. Biblioteket arrange-
rade en föreläsning med AI-specialisten och robotutvecklaren Fredrik Löfgren i kommunhuset den 22 
januari.  Under sommar- och höstlovet anlitades ”Hemkodat” som genomförde workshops för unga i 
programmering och robotbyggning på biblioteket. 
 
Politik, tjänstemän samt representanter i pensionärsråd samt handikappråd har haft ett gemensamt 
möte, i Kommunala pensionärsrådet (KPR) samt kommunala handikapprådet (KHR), under våren. Till 
följd av coronapandemin, har KHR och KPR inte kunnat sammanträda enligt plan resten av året.  
  
Äldreråd finns på kommunens två trygghetsboende där representanter från äldreomsorgen, brukare, 
anhöriga och intresseorganisationer deltar. Åretes möten blev inställda utifrån rådande läge med 
Pandemin. 
  
Utan att någon faktisk mätning har gjorts, kan konstateras att antalet åhörare på kommunfullmäktige 
varit lägre än vanligt. Kommunfullmäktiges presidium har också varit tydliga med att uppmana intres-
serade att följa mötet på andra sätt än fysiskt. Någon mätning av antalet radiolyssnare har inte genom-
förts då detta är tekniskt komplicerat och dyrt. 
  
Antalet inlämnade medborgarförslag har under en lång rad år varit högt för en kommun i Hällefors 
storlek. Antalet politiskt beslutade medborgarförslag har sett över tid ökat och denna utveckling har 
fortsatt under första delen av 2020. Det innebär att den genomsnittliga handläggningstiden minskat, 
men fortfarande finns ett fåtal medborgarförslag som legat länge utan att slutbehandlas. 
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Tillväxt och utveckling 
Strategisk näringslivsutveckling och fysisk samhällsplanering och infrastruktur 
 
Mål 1:  Antalet företagsetableringar har ökat 
 
 
År 2020 har 23 stycken företag (Aktiebolag, enskild firma och handelsbolag) startats i Hällefors 
kommun, enligt Bolagsverkets statistik, som är en ökning jämfört med 2019 då 21 företag registrera-
des. 
 
Mål 2:  Lokala företagares nöjdhet med kommunens service har ökat 
 
 
SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) är en servicemätning av kom-
munernas myndighetsutövning även kallad Nöjd-Kund-Index. De myndighetsområden som undersöks 
är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll 
samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgäng-
lighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet för 2020 presenteras i april 
månad 2021.  
  
Resultatet för Hällefors visar på en ökning i totalt NKI värde för 2019 från 67 till 71. 
 
Hällefors har kommit tillbaka på en högre NKI-nivå igen. Antal svar 30 ligger i samma nivå som 
under 2018 (34 svar), vilket innebär att svarsfrekvensen(63 procent) ligger kvar på samma nivå som 
under 2018. Det är ett tecken på att en stabil förbättring.  
  
Det krävs minst 7 svar per myndighetsområde vilket gör att Hällefors får NKI-värden för Bygg och 
Livsmedel. NKI-värdet för Bygg ligger på 48, vilket är några enheter högre än snittet för SBB Bygg 
(45). Även Livsmedel NKI 85 ligger högre än snittet för SBB Livs (78). 
  
Bergslagens Räddningstjänst ligger på ett snitt på NKI 89 vilket visar på att även ärenden för Hällefors 
ligger i samma nivå. Snittet för SBB för Miljö och Hälsa ligger på NKI 61 och Servering på NKI 84. 
 
Den upplevda servicen inom de sex områdena ökar med 5 enheter till snittet 73. En markant ökning 
har skett inom Tillgänglighet (+13) och Rättssäkerhet (+10). Mätningen av Kommunernas myndig-
hetsutövning publicerades den 22 april 2020. 
 
Medarbetarskap 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Mål 1:  Hällefors kommun upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare 
 
 
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet görs från och med 2018 kontinuerligt medarbetar-
undersökningar. Medarbetarna ges möjlighet att vid åtta tillfällen per år besvara sex korta frågor. Chef 
och medarbetare får resultatet tillbaka inom en vecka i en s k teambarometer. Vid två tillfällen per år 
ingår ytterligare nio frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Från hösten 2019 ingår även 
en specifik fråga vid undersökningarna i oktober och april om medarbetarnas syn på Hällefors kom-
mun som attraktiv arbetsgivare. 
 
Undersökningarna sker digitalt, det innebär att varje medarbetare får ett mejl med en inloggningslänk 
som leder vidare till frågorna. De sex frågorna är samma vid varje undersökning inom områdena Tyd-
lighet, Värde, Effektivitet, Belastning, Gemenskap och Entusiasm. 



 
 

-      -  23 

Nedan redovisas två undersökningar som genomförts i februari och december 2020. Svarsfrekvensen 
för årets undersökningar har varierat mellan 58 och 72 procent, i genomsnitt har 416 medarbetare 
besvarat frågorna. Svarsfrekvensen var i februari 64 procent, mars 62 procent, april 58 procent, maj 59 
procent, september 63 procent, oktober 72 procent, november 70 procent och december 66 procent.  
 
Det totala indexet för hela kommunen har rört sig mellan 68 till 72, genomsnittet för alla mätningar är 
index 71. En nedgång syns i början av året, den sammanfaller med coronapandemins början. 
Den övervägande andelen av svaren hamnar inom de blå och gröna fälten, vilket är positivt. 
 

 
 Medarbetarundersökning februari 2020  
 

 
Medarbetarundersökning december 2020  
 
Två gånger årligen ingår frågor om hållbart medarbetarengagemang, HME frågorna. Dessa frågor 
redovisas separat och följer verksamhetsindelningen i Kolada för att skapa jämförelseunderlag med 
andra kommuner. HME-resultatet har ökat med fyra procentenheter mellan åren 2018 och 2020:  
 
Mätningen visar att medarbetarengagemanget har ökat. Den största skillnaden mellan män och kvinnor 
syns i ledarskapsfrågorna, männen upplever i högre grad än kvinnorna att närmaste chefen visar upp-
skattning och förtroende för mig som medarbetare och mina arbetsinsatser. 
 
Med början oktober 2019 har medarbetarenkäten vid två tillfällen kompletterats med en rekommen-
dationsfråga: 
 
”Hur troligt är det att du skulle rekommendera en vän eller bekant att arbeta hos Hällefors kommun?” 
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Syftet är att få en bild av hur kommunens medarbetare uppfattar kommunen som arbetsgivare, medar-
betarupplevelsen. Frågan ställdes för tredje gången vid mätningen i oktober 2020. Av kommunens 
medarbetare uppfattades vid första undersökningen i oktober 2019 cirka 15 procent som ambassadörer 
som skulle rekommendera en vän eller bekant att arbeta hos Hällefors kommun. Vid den andra under-
sökningen i april 2020 ökade den andelen till 19 procent och i oktober 2020 ökade den till 20 procent. 
 

 
Sjukfrånvaro månadsavlönade 2020 
 
Trenden med sjunkande sjukfrånvaro bröts under våren 2020 på grund av pandemin med coronaviru-
set. Sjukfrånvaron var som högst i april och uppgick då till drygt 13 procent. I november i samband 
med andra vågen steg sjukfrånvaron igen.  
  
Personalomsättningen mäts genom antalet tillsvidareanställda som slutat sin tjänst i kommunen och 
nyanställningar inom perioden januari till december jämförs med medeltalet anställda under samma 
period. Under 2020 är personalomsättningen totalt för kommunen 16 procent. 
 
Vid årsskiftet har Hällefors kommun sju anställda som är äldre än 65 år. Under perioden 2021-2031 
beräknas en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda avgå med pension. Flertalet av dessa är vård- 
och omsorgspersonal och pedagoger inom förskola och skola. Enligt prognoser kommer dessa yrkes-
grupper att vara svårrekryterade. Från och med 2020 har medarbetare rätt att fortsätta arbeta till dess 
de uppnått 68 års ålder, från och med 2023 gäller 69 år. Om medarbetare väljer att arbeta kvar längre 
minskar rekryteringsbehovet. 
 

 
Pensionsavgångar 2021-2031 
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7013 6896 7013 6896

Ekonomiskt utfall och ställning 
i korthet
I koncernen Hällefors kommun ingår förutom kommunen även det helägda bolaget Hällefors 
Bostads AB.

Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Verksamhetens nettokostnader (tkr) 444 742 451 150 447 941 456 787
- per invånare (kr) 63 417 65 422 63 873 66 239
- i procent av skatteintäk/utjämning - - 99,6 95,5

Utdebitering (kr/skkr) - - 22,05 22,05

Skatteintäkter och utjämning (tkr) 449 886 478 398 449 886 478 398
- per invånare (kr) 64 150 69 373 64 150 69 373

Finansnetto (tkr) -4 306 -4 202 -1 731 -1 520

Skattekostnad (tkr) - -514 - -

Årets resultat (tkr) 838 22 532 214 20 091
- justerat resultat mot balanskravet - - 214 20 091
- i procent av skatteintäkt/utjämning - - 0,0 4,2

Nettoinvesteringar (tkr) 29 991 48 152 20 330 45 962
- per invånare (kr) 4 276 6 983 2 899 6 665
- i procent av skatteintäkt/utjämning - - 4,5 9,6

Soliditet (%) 33,2 34,8 41,1 41,3
- inklusive hela pensionsåtagandet 3,8 8,7 1,2 7,1

Total låneskuld (tkr) 212 086 212 000 72 100 72 100
- per invånare (kr) 30 242 30 742 10 281 10 455

Pensionsåtagande (tkr) 173 675 166 991 173 675 166 991
- per invånare (kr) 24 765 24 216 24 765 24 216

Borgensåtagande (tkr) 325 314 140 311 140 214
- per invånare (kr) 46 46 20 007 20 333
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Finansiell analys- koncernen 
 
Resultat 
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Årets resultat 
Årets resultat uppgår till 22,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med  
12,4 procent. Resultatet är 8,0 miljoner bättre än budgeterat. Orsaken till kommunkoncernens höga 
resultat beror till största delen på att kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag blivit 5,5 
miljoner kronor högre än budgeterat och att finansnettot har blivit 2,5 miljoner bättre än budget p g a 
fortsatt låga räntekostnader. Kommunens nettokostnad är 1,9 miljoner kronor sämre än budgeterat. 
Slutligen redovisar Hällefors Bostads AB ett resultat på 1,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. 
 

2016 2017 2018 2019 2020
Årets resultat (mkr) 40,1 16,3 18,6 0,8 22,5
% av eget kapital vid årets början 37,8 11,1 11,4 0,5 12,4  
 
Investeringsvolym 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 48,2 miljoner kronor, vilket är 18,2 miljoner högre än föregående 
år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar, pensionsskuldsförändringen och låneförändringen från 
årets resultat hade kommunen 44,7 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella 
statsbidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 92,7 procent av 
investeringarna kunnat finansieras med medel från den löpande verksamheten och resterande del 
finansieras med medel som fanns vid ingången av år 2020. 
 
(mkr) 2016 2017 2018 2019 2020
Kommunen 19,8 22,7 32,5 20,3 46,0
Hällefors Bostads AB 15 7,9 3,2 9,7 2,2
Årets nettoinvesteringar 34,8 30,6 35,7 30,0 48,2  
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommun-
koncernen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunkoncernen för 
kommande lågkonjunkturer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunkoncernens 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. 
 
(%) 2016 2017 2018 2019 2020
Soliditet 27,3% 29,6% 31,2% 33,2% 34,8%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet -7,8% -4,0% 2,2% 3,8% 8,7%  
 
Under år 2020 ökade soliditeten med 1,6 procentenheter till 34,8 procent. För att få ett mer relevant 
mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 153,6 miljoner 
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunkoncerens soliditet 8,7 procent och har för tredje året 
i rad blivit ett postitivt värde. 
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Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunkoncernens 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. 
 
(%) 2016 2017 2018 2019 2020
Total skuldsättningsgrad 72,7% 70,4% 68,8% 66,8% 65,2%  
 
Den totala skuldsättningsgraden har under året minskat till följd av det positiva resultatet och minsk-
ningen av långfristiga skulder. 
 
Risk  
Risk analyserar kommunkoncernens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar 
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. 
 
Finansiella skulder 
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 229,9 miljoner kronor. 212,0  miljoner kronor 
avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som kortfristiga 
skulder för nästa års amortering. 10,2 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 5,3 
miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter har erhållits 
under 2018 och det bokförda värdet är 2,4 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2016 2017 2018 2019 2020
Långfristiga lån 223,6 211,6 199,6 212,1 212,0
Kortfristiga lån 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Totalt 232,6 214,6 199,6 212,1 212,0  

 

 
Framtida utveckling 
Utifrån kommunens fattade beslut om en ekonomisk strategisk plan och bostadsbolagets ägardirektiv 
är målsättningen att skapa en långsiktig stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Fortsatta gemen-
samma ansträngningar kommer att behövas för att dels arbeta efter kommunens bostads- och lokal-
resursplanering och dels ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att koncernen kan ge 
medborgarna och hyresgästerna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser. 
 
För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till Hällefors Bostads AB:s årsredovisning.  
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Finansiell analys- kommunen 
 
Resultat 
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter 
och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Årets resultat 
Årets resultat uppgår till 20,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med  
12,1 procent. Resultatet är 6,1 miljoner bättre än budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 4,2 procent. 2020 erhöll kommunen 12,7 miljoner 
kronor i extra generellt statsbidrag med anledning av Covid-19 situationen, 1,4 miljoner kronor i 
generellt statsbidrag för integration och 5,6 miljoner kronor i det extra riktade bidraget i form av 
välfärdsmiljoner. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett underskott på totalt 1,9 miljoner 
kronor, vilket avser kommunstyrelsen. I underskottet ingår 6,7 miljoner kronor avseende 
saneringskostnader av mark och 2,4 miljoner kronor för simhallsprojekteringskostnader. Kommunen 
har under året fått ett antal nya enskilda ärenden i form av vårdplaceringar och ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd. Även en låg effektiv brukartid inom hemtjänsten under större del av året och 
ökad vårdtyngd till följd av dubbelbemanning inom hemtjänsten ökar kostnaderna. Förutom de extra 
riktade bidragen för Covid-19 har den statliga ersättningen för sjuklöner under pandemin förbättrat 
kommunens resultat med 7,4 miljoner kronor. 
 
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit 5,5 miljoner kronor högre än 
budgeterat och finansnettot har blivit 2,5 miljoner kronor bättre än budget p g a fortsatt låga 
räntekostnader. 
 
I resultatet har hänsyn tagits till löneöversyn som blev färdigförhandlat sent för aktuell tidsperiod med 
totalt 1,8 miljoner kronor. 
 

2016 2017 2018 2019 2020
Årets resultat (mkr) 32,4 15,7 18,1 0,2 20,1
% av eget kapital vid årets början 32,7 11,9 12,3 0,1 12,1  
 
Under de fem senaste åren har det egna kapitalet ökat med 86,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
årlig ökningstakt på 17,4 procent. 
 
Balanskravet 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de realisationsposter som 
uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med 
undantag för budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2020 visar på ett positivt resultat på 
20,1 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav uppgår årets balanskravs-
resultat till 20,1 miljoner kronor. Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat. 
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(mkr) 2016 2017 2018 2019 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen 32,4 15,7 18,1 0,2 20,1
 - reducering av samtliga realisationsvinster -4,0 - - - -
 + justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet - - - - -
 + justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet - - - - -
 -/+ orealiserade förluster i värdepapper - - - - -
 +/- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 28,4 15,7 18,1 0,2 20,1
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - -
 + användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - -
Årets balanskravsresultat 28,4 15,7 18,1 0,2 20,1  

 
Kommunen har inte reserverat några positiva resultat i en s k resultatutjämningsreserv (RUR) utifrån 
att kommunen antagit finansiella inriktningsmål som har till syfte att ge kommunen en långsiktig och 
strategisk planering i de finansiella målsättningar som kommunen har och vara utgångspunkt vid 
framtagande av kommunens kommande årsbudgetar. I planen framgår tydligt att kommunen ska bud-
getera överskott. 
 
Förändring av kostnader och intäkter 
En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de 
intäkter vi får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Nettokostnaderna ökade 
med 2,0 procent jämfört med år 2019. Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag ökade 
med 6,3 procent jämfört med år 2019. Att generella statsbidrag har ökat kraftigt år 2020 utgörs av det 
extra generella statsbidraget för Covid-19 situationen med 12,7 miljoner kronor. Ytterligare en orsak 
till att nettokostnaderna och generella statsbidrag har ökat kraftigt år 2020 tom 2016 utgörs av att det 
extra generella statsbidraget med anledning av flyktingsituationen. För räkenskapsår 2020 ingår det 
med 5,6 miljoner kronor, år 2019 med 10,6 miljoner kronor, år 2018 med 13,8 miljoner kronor, år 
2017 med 13,9 miljoner kronor och för år 2016 uppgick det till 22,5 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2016 2017 2018 2019 2020
Nettokostnader 391,9 411,1 421,3 447,9 456,8
Skatteintäkter och utjämning 423,0 429,7 441,5 449,9 478,4  
 
Under perioden från år 2016 till 2020 har ökningstakten för nettokostnaderna uppgått till 16,6 procent 
och för skatteintäkter och generella statsbidrag har ökningstakten uppgått till 13,1 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 ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en netto-
kostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och in-
täkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god 
ekonomisk hushållning. 
 
(%) 2016 2017 2018 2019 2020
Nettokostnadsandel 92,7% 95,7% 95,4% 99,6% 95,5%

 

 
Av tabellen framgår det att 95,5 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag har 
använts till verksamheterna, vilket är i nivå med år 2018. 
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Investering och självfinansieringsgrad 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 45,9 miljoner kronor, vilket är 25,6 miljoner högre än föregående 
år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar, pensionsskuldsförändringen och låneförändringen från 
årets resultat hade kommunen 34,1 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella stats-
bidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 74,3 procent av inve-
steringarna kunnat finansieras med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansie-
ras med medel som fanns vid ingången av år 2020. 
 

2016 2017 2018 2019 2020
Medel från verksamhet (mkr) 44,4 30,3 32,1 9,4 34,1
Nettoinvesteringar (mkr) 19,8 22,7 32,5 20,3 46,0

Självfinansieringsgrad (%) 100,0% 100,0% 100,0% 46,3% 74,1%  
 
Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera samt-
liga investeringar som genomförts under året. Detta stärker kommunens finansiella handlings-
utrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka 
likviditeten. Under de fem senaste åren har 100 procent av investeringarna finansierats med medel 
från verksamheten d v s ingen nyupplåning har skett. 
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen 
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande lågkonjunk-
turer. 
 
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. 
 
(%) 2016 2017 2018 2019 2020
Soliditet 33,1% 36,6% 37,7% 41,1% 41,3%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet -14,2% -9,2% -0,6% 1,2% 7,1%  
 
Under år 2020 ökade soliditeten med 0,2 procentenheter till 41,3 procent. För att få ett mer relevant 
mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 153,6 miljoner 
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunens soliditet 7,1 procent. 
 
Hällefors kommun hade år 2011 en soliditet inklusive alla pensionsåtaganden på -42,7 procent som är 
det år som kommunen antog den s k soliditetsplanen. Solditetsplanen innebar att kommunen tog beslut 
om att börja fokusera på balansräkningen och förbättra soliditeten. Vid årsskiftet 2020/2021 uppgår 
kommunens soliditet till 7,1 procent, vilket är en förbättring med 49,8 procentenheten som motsvarar 
en förbättring på 116,6 procent. 
 
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 har under året minskat till 
följd av det positiva resultatet och minskning av långfristiga skulder. 
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(%) 2016 2017 2018 2019 2020
Total skuldsättningsgrad 66,9% 63,4% 62,3% 58,9% 58,7%  
 
Kommunalskatt 
Skattesatsen för Hällefors invånare under 2020 var 22,05 procent. Kommunen hade under 2020 den 
sjätte högsta skattsatsen av länets 12 kommuner. Den genomsnittliga skattesatsen för riket uppgick 
2020 till 32,28 procent, varav kommunerna svarar för 20,72 procent.  
 
Risk  
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar möj-
lighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också bor-
gensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
 
Likviditet 
Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Kassalikviditeten utgörs av kvoten 
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett resultat över 100 procent visar att de kort-
fristiga tillgångarna är större än de kortfristiga skulderna. Rörelsekapitalet beräknas som samtliga 
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 
 

2016 2017 2018 2019 2020
Kassalikviditet (%) 111,7% 106,0% 96,5% 74,2% 71,2%
Rörelsekapital (mkr) 13,9 7,3 -5,2 -35,1 -45,4  

 
Den kortfristiga betalningsberedskapen har minskat mot föregående år med 3,0 procentenheter och 
rörelsekapitalet har minskat med 10,3 miljoner kronor.  
 
Finansiella skulder 
Kommunens långfristiga skulder uppgår till 90,0 miljoner kronor. 72,1 miljoner kronor avser lån hos 
låneinstitutet Kommuninvest. 10,2 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 5,3 
miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter har erhållits 
under 2018 och det bokfördavärdet är 2,4 miljoner kronor. 
 

(mkr) 2016 2017 2018 2019 2020
Långfristiga lån 93,6 81,6 69,6 72,1 72,1
VA- och avfallsfond 15,0 13,5 11,0 8,8 10,2
BRT 4,7 4,7 4,4 5,0 5,3
Investeringsbidrag - - 2,7 2,6 2,4  

 

 
Genomsnittsräntan på låneskulden uppgick till 2,38 procent vid årsskiftet och innebär en minskning 
med 0,17 procentenheter i förhållande till samma tidpunkt föregående år.  
 
Pensionsåtaganden 
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. De totala pens-
ionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 167,0 miljoner kronor, vilket är en minskning med  
6,7 miljoner kronor under året. Den stora minskningen mellan år 2019 och 2018 beror på att 
kommunen tecknade en försäkring av förmånsbestämd ålderspension med KPA Pensionsservice AB 
med 22,7 miljoner kronor. Det finns inga medel som är särskilt placerade för kommande pensionsut-
betalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i verksamheten. 
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(mkr) 2016 2017 2018 2019 2020
Avsättning till pensioner 33,5 34,5 36,7 12,8 13,4
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 188,0 184,5 168,3 160,9 153,6
Totalt 221,5 219,0 205,0 173,7 167,0  
 
Borgensåtaganden 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 140,2 miljoner kronor. Stora borgensåtaganden 
kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartill-
skott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med  
139,9 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. 
 
Budgetavvikelse 
En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljdsamhet i 
kommunen. Under 2020 har kommunstyrelsen beslutat om en intern åtgärdsplan och återhållsamhet 
för att inrymma verksamheten i den driftram som är antagen.  
 
(mkr) 2016 2017 2018 2019 2020
Årets resultat 17,5 7,8 2,8 -8,8 6,1
Nettokostnader 8,9 0,5 5,3 -9,0 -1,9
Skatteintäkter och utjämning 4,2 5,2 -5,5 -2,1 5,5
Finansnetto 4,4 2,1 3,0 2,3 2,5  
 
Budgetföljsamhet inom nämnderna 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens verksamheter klarar 
att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna. Från och med verksamhetsåret 2015 gjordes kommu-
nens politiska organisation om. Detta göra att kommunen numera enbart har en verksamhetsnämnd 
om myndighetsnämnden och valnämnden exkluderas. Det framgår att det är kommunstyrelsen som 
enda driftnämnd som inte klarar av att bedriva verksamhet inom beslutad budgetram. 
 
(mkr) 2016 2017 2018 2019 2020
Återbetaltning AFA-försäkring - - - - -
Infriad borgen - - - - -
Kommunfullmäktige 0,6 0,5 0,6 0,0 0,4
Kommunstyrelse 8,2 -0,1 4,6 -9,1 -2,4
Myndighetsnämnd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Valnämnd - - 0,0 0,0 -  

 
Prognossäkerhet 
Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den 
finansiella utvecklingen. En god prognos säkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella ekono-
miska förändringar under året. Utfallet för nämndernas verksamhet blev 15,2 miljoner kronor bättre 
än prognosen i delårsrapporten. Prognossäkerheten har varit sämre under verksamhetsåret 2020 på 
grund av rådande pandemi om hur den skulle slå ekonomiskt mot kommunen. En av anledningen till 
att utfallet blev så mycket bättre än delårsrapporten är att kommunens ekonomiskt anvariga inte haft 
kontroll om hur mycket generella och riktade statsbidrag som kunnat tillföras ut till verksamheterna. 
Åtgärder för att minska vårdplaceringar har kortsiktigt gett effekt på år 2020. 
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(mkr) April Delårsrapport Årsbokslut
Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,4
Kommunstyrelse -8,1 -17,1 -2,4
Myndighetsnämnd 0,0 0,0 0,1
Valnämnd 0,0 0,0 0,0   
 
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 eko-
nomi under ett år. 
 

(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   
 
Framtida utveckling 
De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och generella 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. Den sista december 2020 hade 
Hällefors kommun 6896 invånare vilket är en minskning med -117 personer jämfört med föregående 
år. 
 
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 solidite-
tens utveckling positivt. Utifrån att kommunens ekonomiska förutsättningar kalkyleras försämras i 
form av minskade riktade statsbidrag i förhållande till tidigare år och att behovet av kommunal service 
ökar är det en utmaning som kan komma att innebära anpassningar av verksamheternas utbud och 
kvalitet. 
 
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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Personalredovisning 2020 
 
Arbetsgivarperspektiv 
Målet med Hällefors kommuns personalpolitik är att vara en arbetsgivare som kan attrahera, behålla 
och utveckla medarbetare så att kommuninvånarna möter kompetent och engagerad personal i en väl 
fungerande organisation. 
 

Chefs- och ledarutveckling 
Hällefors kommun hade 31 chefer vid utgången av år 2020. Kommunen har under senare år minskat 
antalet medarbetare per chef. 
 
Året har präglats av den pågående pandemin med många nya och komplicerade arbetsrättsliga och 
arbetsmiljöfrågor för cheferna att hantera. 
 
Hälsa och arbetsmiljö 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bidra till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och det hälsoin-
riktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Riktlinjer för rehabilitering och kränkande 
särbehandling finns framtagna som stöd till chefer och medarbetare. Arbetsmiljöutbildningar har under 
året genomförts för nya chefer och skyddsombud i Hällefors kommun.  
 
Sysselsättningsgrad 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal har genom kollektivavtal kommit överens 
om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 
om en strategi för heltid som norm. Processen har fått stå tillbaka under 2020 på grund av åtgärder och 
insatser gällande Covid-19 som har tagit tid och kraft i anspråk för såväl styrgruppen som arbetsgrup-
pen. 
 
Personalnyckeltal 
 
Anställningar och årsarbetare 
 
Redovisningen av anställningar och årsarbetare omfattar tillsvidare- och visstidsanställda med 
månadslön på avtalet Allmänna Bestämmelser (AB).  
 
Inom kommunen finns ett stort antal timavlönade (ingår i AB), de ingår endast i avsnittet ”Tidsredo-
visning”.  
 
Den 1 november 2020 var antalet månadsavlönade anställningar i Hällefors kommun 689, vilket är en 
minskning med totalt 24 anställningar jämfört med år 2019. Anställningarna innehades av 544 kvinnor 
och 145 män. Andelen kvinnor uppgick till 79 procent. I förhållande till 2019 har antalet kvinnor 
minskat med 36 anställningar och antalet män ökat med 12 anställningar. De flesta av kommunens 
anställningar finns inom den pedagogiska verksamheten och inom vård- och omsorgsverksamheten. 
 
Kommunen hade i november 571 tillsvidareanställningar (83 procent) och resterande 117  
(17 procent) hade en tidsbegränsad visstidsanställning. Visstidsanställda är de som är anställda 
för ett vikariat, är provanställda eller anställda för en viss arbetsuppgift. Andelen visstidsanställ-
ningar har minskat jämfört med tidigare år. 
 
Jämfört med föregående år har heltidsanställningar minskat och deltidsanställningar ökat. Av kommu-
nens anställningar 2020 var 71 procent heltidsanställningar, Av kvinnorna har 69 procent en 
heltidsanställning, av männen har 76 procent en heltidsanställning. 
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Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen i november 2020 var 93 procent, lika som 
2019. Anställningar på deltid har ofta en hög sysselsättningsgrad, därav blir den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden relativt hög trots att andelen heltidsanställningar inte är så hög.  
 

2019 2020
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Genomsnittlig sysselsättning 93% 92% 94% 93% 93% 92%  
 
Vid omräkning av antalet anställningar till årsarbetare motsvarar de 688 månadsanställningarna 
652 årsarbetare totalt i kommunen den 1 november 2020.  
 
1 november 2016 2017 2018 2019 2020
Antal  anställningar 659 681 696 713 688
- omvandlat till årsarbetare 607 638 657 667 652  
 
Åldersstruktur 
Den genomsnittliga åldern för kommunens anställda har minskat mycket marginellt från föregående år 
från 46,7 år till 46,6 år. 
 

2019 2020
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Genomsnittlig ålder 46,7 47,2 44,5 46,6 47,3 44,1  
 
Den största förändringen av åldersfördelningen mätt i antal är åldersgruppen upp till 29 år som mins-
kade med nio personer. Den största åldersgruppen var 50-59 år, där fanns 31 % av kommunens 
anställningar.  
 
1 november 2016 2017 2018 2019 2020
     -29 72 85 84 94 85
30-39 94 104 126 122 129
40-49 180 165 158 166 149
50-59 208 212 211 213 214
60- 105 115 117 118 112
Summa 659 681 696 713 689  
 
Tidsredovisning 
Under år 2020 uppgick all arbetad tid till 1 076 349 timmar. I beräkningen ingår månadslön, timlön, 
fackligt internt arbete, fyllnadstid och övertid. Arbetade tid sjönk och utgjorde 78 procent av all tid, 
resterande tid (22 procent) avser frånvaro. Mertid och övertid ökade sammanlagt med cirka 4 000 
timmar mellan 2019 och 2020. Övertidsuttaget ökade mest, mellan åren 2019 och 2020 med drygt  
3 000 timmar. Andelen övertid av all arbetad tid utgjorde 2020 totalt 0,9 procent.  

2019 2020
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Antal anställda med månadslön 713 580 133 688 544 144

Antal tillsvidareanställda 565 473 92 571 470 101
Antal visstidsanställda 148 107 41 117 74 43

Antal heltidsanställda 482 378 104 486 376 110
Antal deltidsanställda 231 202 29 202 168 34
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2016 2017 2018 2019 2020
Antal arbetade timmar under året 1 094 141 1 132 461 1 189 064 1 118 655 1 076 349
- omvandlat till årsarbetare 553 572 601 565 543

Antal timmar övertid och mertid under året 12 626 18 269 18 131 13 657 17 549
- omvandlat till årsarbetare 6 9 9 7 9  
 
Timavlönades arbetade timmar har minskat sedan föregående år med cirka 6 000 timmar och utgjorde 
2020 8,0 procent av den arbetade tiden. Andelen timavlönades arbete har minskat under flera år. 
Arbetsgivarens ambition är att timavlönades timmar skall minska i samband med att fler anställda får 
månadslön och heltidstjänster.  
 
1 november timavlönade 2016 2017 2018 2019 2020
Antal arbetade timmar under året 162 914 128 983 118 184 91 734 85 427
- omvandlat till årsarbetare 82 65 60 46 43  
 
Frånvaro  
Frånvaron utgörs av såväl betald som obetald ledighet och omfattar semester, ferie/uppehåll, sjukdom, 
sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet, vård av sjukt barn och övrig frånvaro.  Utifrån den 
avtalade arbetstiden har totalt cirka 22 procent bestått av frånvaro, resterande tid (78 procent) är arbe-
tad tid. Semester, ferie och uppehåll tillsammans motsvarar cirka hälften av all frånvaro. Frånvaro på 
grund av sjukdom ökade med cirka 30 000 timmar under 2020, framförallt ökade korttidsfrånvaron 
och det kan hänföras till pandemin. Föräldraledighet och vård av sjukt barn ökade marginellt. 
 
En del av frånvaron behöver ersättas av vikarie och utgör alltså grund för visstidsanställda med 
månadslön och timavlönades timmar. 
 
Frånvaro 2016 2017 2018 2019 2020
Semester 37,2% 38,2% 40,6% 41,0% 36,0%
Ferie/uppehåll 10,1% 10,1% 10,0% 11,7% 10,7%
Sjukdom/tidsbegr sjukers/rehab 39,1% 35,5% 32,8% 29,1% 37,4%
Föräldraledighet/vård av sjukt barn 1,3% 3,7% 4,9% 4,4% 4,5%
Övriga 12,4% 12,5% 11,7% 13,8% 11,4%
Summa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Den totala sjukfrånvaron i kommunen har stadigt minskat sedan 2017 men trenden bröts 2020 och det 
beroende på pandemin. En ökning kan ses från 6,0 procent till 8,9 procent. Sjuktalen omfattar all sjuk-
domsrelaterad frånvaro i procent av den ordinarie tiden. Den långa sjukfrånvaron, överstigande  
59 dagar, har sjunkit markant och utgjorde 2020 23,12 procent av all sjukfrånvarotid.  
 
I kommande tabell redovisas sjukfrånvaron fördelad på kön enligt lagen om kommunal redovisning  
4 kapitel § 1a. 
 

2019 2020
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Total sjukfr tid/ord arbetsstid 6,03% 6,57% 3,77% 8,86% 9,78% 5,34%
Sjukfr tid långtidssj/tot sjukfr tid 38,70% 41,34% 13,53% 23,12% 24,25% 14,18%
Sjukfr tid -29 år/ord arbetstid 6,82% 7,68% 4,91% 9,63% 11,26% 6,33%
Sjukfr tid 30-49 år/ord arbetstid 5,32% 5,96% 2,72% 8,85% 9,96% 5,05%
Sjukfr tid 50+/ord arbetstid 6,41% 6,81% 4,29% 8,68% 9,36% 5,34%  
 
Det totala antalet sjukfrånvarodagar har stadigt minskat sedan 2016 men ökade kraftigt under 2020. 
Det totala antalet sjukfrånvarodagar under 2020 var 22 718 dagar. Detta motsvarar i genomsnitt  
32,4 sjukdagar per anställd vilket är en ökning med 7,9 dagar per anställd.  
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2016 2017 2018 2019 2020
Karensdag 319 440 524 643 550
Dag 2-14 5 346 5 814 6 447 6 354 10 947
Dag 15-90 2 756 3 371 2 879 2 746 4 811
Dag 91- 14 518 12 704 10 276 7 727 6 410
Totalt 22 939 22 329 20 126 17 470 22 718  
 
Utifrån redovisning av andelen friska i förhållande till anställningar hade en femtedel, 20,4 procent 
inte någon sjukfrånvarodag alls 2020. För 2019 var det 29,6 procent som inte hade någon sjukfrånva-
rodag.  
 
Som en satsning på friskvård införde Hällefors kommun 2015 ett friskvårdsbidrag motsvarande 800 
kronor per anställd och kalenderår. Under 2020 använde cirka hälften av medarbetarna hela eller delar 
av bidraget.  
 
Alla medarbetare inom Hällefors kommun är anslutna till företagshälsovård. Kommunen har avtal 
med Bergslagens Arbetsmiljö AB, nytt avtal har tecknats 1 september 2020.   
 
Lön 
Medianlönen i Hällefors kommun var 1 november 2020 totalt 27 645 kronor, en ökning med  
419 kronor motsvararande en ökning med 1,6 procent jämfört med föregående år. 
Kvinnors medianlön utgjorde 103 procent av männens medianlön.   
 

2019 2020
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Medianlön 27 082 27 100 26 608 27 501 27 645 26 858  
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Resultaträkning (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Verksamhetens intäkter, not 1) 174 731 175 432 125 362 125 630
Verksamhetens kostnader, not 2) -597 986 -594 530 -559 767 -559 922
Jämförelsestörande poster, not 3) -414 -10 632 -501 -9 112
Avskrivningar, not 4) -21 073 -21 420 -13 035 -13 383

Verksamhetens nettokostnader -444 742 -451 150 -447 941 -456 787

Skatteintäkter, not 5) 296 745 288 059 296 745 288 059
Generella statsbidrag, not 6) 153 141 190 339 153 141 190 339

Verksamhetens resultat 5 144 27 248 1 945 21 611

Finansiella intäkter, not 7) 515 257 855 605
Finansiella kostnader, not 8) -4 821 -4 459 -2 586 -2 125
Skatt på årets resultat/obeskattade reserver - -514 - -

Resultat före extraordinära poster 838 22 532 214 20 091

Årets resultat, not 9) 838 22 532 214 20 091

Kommunens utfall mot budget
(belopp i tkr)

Kommun Kommun Budget Avvikelse
2019 2020 2020

Verksamhetens intäkter 125 362 125 630 120 000 5 630
Verksamhetens kostnader -559 767 -559 922 -560 542 620
Jämförelsestörande poster -501 -9 112 - -234
Avskrivningar -13 035 -13 383 -14 300 917

Verksamhetens nettokostnader -447 941 -456 787 -454 842 -1 945

Skatteintäkter 296 745 288 059 300 724 -12 665
Generella statsbidrag 153 141 190 339 172 114 18 225

Verksamhetens resultat 1 945 21 611 17 996 3 615

Finansiella intäkter 855 605 400 205
Finansiella kostnader -2 586 -2 125 -4 400 2 275

Resultat före extraordinära poster 214 20 091 13 996 6 095

Årets resultat 214 20 091 13 996 6 095
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Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Den löpande verksamheten
  Årets resultat 838 22 532 214 20 091
  Just för av- och nedskrivningar, not 10) 20 986 21 068 13 035 13 383
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet, not 11) -23 747 712 -23 747 724

Medel från verksamheten före förändring
av rörelseresultatet -1 923 44 312 -10 498 34 198

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
  Ökn- /minskn+ av rörelsefordringar 8 168 -4 112 10 260 -6 704
  Ökn+ /minskn- av rörelseskulder -19 851 14 159 -13 047 24 563

Kassaflöde från den löpande
verksamheten -13 606 54 359 -13 285 52 057

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar, not 12) -29 991 -48 152 -20 330 -45 962
  Försäljning av materiella anl tillgångar 45 - 45 -
  Försäljning av finansiella anl tillgångar, not 13) - - - -
  Investeringar i finansiella tillgångar - - - -
  Ökn-/minskn+ av finansiella tillgångar, not 13) -18 -26 - -

Kassaflöde från investerings-
verksamheten -29 964 -48 178 -20 285 -45 962

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån + 30 000 - 20 000 -
  Amortering av långfristiga skulder - -17 500 -86 -17 500 -
  Ökn/minskn av övriga långfr fordringar -1 708 1 514 -1 708 1 514

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 10 792 1 428 792 1 514

Årets kassaflöde -32 778 7 609 -32 778 7 609
Likvida medel vid årets början 102 901 70 123 102 639 69 861
Likvida medel vid årets slut 70 123 77 732 69 861 77 470
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Balansräkning (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
  Materiella anläggningstillgångar
  Mark, byggnad och tekn anläggningar , not 14) 400 924 402 453 257 066 263 432
  Maskiner och inventarier, not 15) 8 539 7 471 7 409 6 700
  Förbättringsutgifter på annans fastighet, not 16) 9 348 8 857 4 002 3 812
  Pågående investeringsprojekt, not 17) 1 895 29 007 1 895 29 007
  Konst 6 778 6 778 - -

  Finansiella anläggningstillgångar
  Värdepapper, andelar, bostadsrätter, not 18) 1 137 2 337 16 397 17 597
  Långfristiga fordringar, not 19) 13 733 12 559 13 550 12 350

Summa anläggningstillgångar 442 354 469 462 300 319 332 898

Bidrag till statlig infrastruktur, not 20) 1 755 1 620 1 755 1 620

Omsättningstillgångar
  Kortfristiga fordringar, not 21) 34 380 38 492 31 208 37 912
  Kassa, bank, postgiro, not 22) 70 123 77 732 69 861 77 470

Summa omsättningstillgångar 104 503 116 224 101 069 115 382
Balansposter, enligt lag
redovisning av bostadslån, not 23) - - - -

Summa tillgångar 548 612 587 306 403 143 449 900

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital, not 24) 181 924 204 456 165 659 185 750
  därav periodens resultat 838 22 532 214 20 091
  därav resultatutjämningsreserv - - - -

Avsättningar
  Avsättningar till pensioner, not 25) 12 784 13 373 12 784 13 373
  Övriga avsättningar 39 27 - -

Summa avsättningar 12 823 13 400 12 784 13 373

Skulder
  Långfristiga skulder, not 26) 228 474 229 902 88 488 90 002
  Kortfristiga skulder, not 27) 125 391 139 548 136 212 160 775

Summa skulder 353 865 369 450 224 700 250 777

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 548 612 587 306 403 143 449 900

Ställda säkerheter och borgensförbindelser
Anvarsförbindelser, not 28) 160 891 153 618 160 891 153 618
Borgensåtaganden, not 29) 325 314 140 311 140 214
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Nothänvisningar (belopp i tkr)

RESULTATRÄKNING 
Koncern Koncern Kommun Kommun

2019 2020 2019 2020
Not 1 Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 14 280 13 181 14 292 13 204
Hyror och arrenden 51 288 51 022 2 568 2 510
Statliga driftbidrag 88 977 92 440 88 977 92 440
EU-bidrag 3 731 3 080 3 731 3 080

  Försäljning verksamhet 2 068 3 224 2 292 3 540
Övriga intäkter 14 387 12 485 13 502 10 856

Summa 174 731 175 432 125 362 125 630

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner, soc avg, ersättningar 347 790 345 604 339 444 337 939
Övriga kostnader anställda 30 097 32 108 30 097 32 108
Försörjningsstöd 13 526 15 171 13 526 15 171
Entrep, köp av verksamhet 111 115 97 367 94 033 88 332
Konsulttjänster 4 979 7 278 4 979 7 278
Tele, ADB, porto 1 401 1 722 1 401 1 722
Bränsle, energi, vatten 22 476 21 308 7 842 6 624
Övriga kostnader 66 602 73 972 68 445 70 748

Summa 597 986 594 530 559 767 559 922

Not 3 Jämförelsestörande poster
Ersättning för nedskrivning - - - -

 Summa intäkter 0 0 0 0
Avgångsvederlag 364 4 118 364 2 246
AGF-KL 137 139 137 139
Sanering mark - 6 727 - 6 727

 Återförd nedskrivning -87 -1 736 - -
Nedskrivning - 1 384 - -
Summa kostnader 414 10 632 501 9 112

Summa 414 10 632 501 9 112

Not 4 Avskrivningar
Allmän markreserv 65 64 65 64
Verksamhetsfastigheter 5 591 5 610 5 591 5 610
Fastighet för affärsverksamhet 2 873 2 856 2 873 2 856
Publika fastigheter 1 451 1 800 1 451 1 800
Fastighet för annan verksamhet 153 151 153 151
Övriga fastigheter 7 406 7 405 29 29
Exploateringsfastigheter 41 41 41 41
Inventarier 3 002 3 002 2 642 2 642
Inventarier i annans fastighet 491 491 190 190

Summa 21 073 21 420 13 035 13 383

Not 5 Skatteintäkter
Kommunalskatt 299 590 294 771 299 590 294 771
Slutavräkning 2018 / 2019 170 -1 711 170 -1 711
Slutavräkning 2019 prog / 2020 prog -3 015 -5 001 -3 015 -5 001

Summa 296 745 288 059 296 745 288 059
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Not 6 Generella statsbidrag
Inkomstutjämning 95 623 101 924 95 623 101 924
Kostnadsutjämning 24 829 46 034 24 829 46 034
Strukturbidrag 3 345 3 337 3 345 3 337
Kommunal fastighetsavgift 13 644 13 867 13 644 13 867
Regleringsavgift /-bidrag 4 924 7 161 4 924 7 161
Bidrag för LSS-utjämning -18 -1 729 -18 -1 729
Övriga generella bidrag 10 794 19 745 10 794 19 745

Summa 153 141 190 339 153 141 190 339

Not 7 Finansiella intäkter
Ränteintäkter 124 137 124 137
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - - - -
Utdelningar på aktier och andelar 391 118 391 118
Övriga finansiella intäkter 0 2 340 350

Summa 515 257 855 605

Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader 3 944 4 101 1 709 1 767
Ränta på pensionsavsättningar 742 210 742 210
Övriga finansiella kostnader 135 148 135 148

Summa 4 821 4 459 2 586 2 125

Not 9 Kommunallagens balanskrav
Årets resultat enligt resultaträkningen 838 22 532 214 20 091
- reducering av samtliga realisationsvinster - - - -
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -
+ justering för realisationsförluser enligt undantagsmöjlighet - - - -
+ orealiserade förluster i värdepapper - - - -
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 838 22 532 214 20 091
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

Årets balanskravsresultat 838 22 532 214 20 091

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna över-
stiger intäkterna ska det negativa talet regleras under de närmaste följande tre åren. Kommunen kan även åberopa särskilda
skäl för att klara balanskravet genom att justera resultatet från sådana poster som ej skall ingå i kravet för ekonomisk balans.

KASSAFLÖDESANALYS

Not 10 Just för av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar 21 073 21 420 13 035 13 383
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar -87 -352 - -

Summa 20 986 21 068 13 035 13 383

Not 11 Justering för övr poster
Ökning av pensionsskuld -23 882 589 -23 882 589
Upplösning Citybanan 20 år 135 135 135 135
Obeskattade reserver - -12 - -
Reavinst/förlust - - - -

Summa -23 747 712 -23 747 724
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Not 12 Förvärv av materiella anl tillgångar
Mark, byggnader, tekn anl 28 601 19 107 16 820 16 917
Maskiner och inventarier 2 509 1 933 1 615 1 933
Förbättringsutgifter annans fastighet - - - -
Pågående investeringsobjekt -1 119 27 112 1 895 27 112

Summa 29 991 48 152 20 330 45 962

Not 13 Minskning/ökning finans anl tillgångar
Köp av aktier i Inera AB - - - -
Försäljning/utrangering av materiella anl tillgångar 45 - 45 -
Kommuninvest Ekonomisk förening - - - -
Övrig minskning/ökning finans anl tillgångar -18 -26 - -

Summa 27 -26 45 0

BALANSRÄKNING

Not 14 Mark, byggnad och tekniska  anläggningar
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början 790 490 819 045 458 177 474 952
Avyttringar/utrangeringar -45 - -45 -
Årets inköp 28 601 19 107 16 820 16 917
Omfört från pågående - - - -
Omklassificering - - - -
Ack avskrivningar/nedskr
Vid årets början -400 629 -418 123 -207 683 -217 886
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets avskrivningar enl plan -17 580 -17 928 -10 203 -10 551
Årets nedskrivningar - -1 384 - -
Årets nedskrivningar - /återläggn av nedskrivningar + 87 1 736 - -
Omklassificering - - - -

Summa 400 924 402 453 257 066 263 432

Bokfört värde fördelat per fastighetskatergori:
Allmän markreserv 2 350 2 285 2 350 2 285
Verksamhetsfastigheter 143 904 143 701 143 904 143 701
Fast för affärsverksamhet 50 570 52 943 50 570 52 943
Publika fastigheter 55 550 60 031 55 550 60 031
Fast för annan verksamhet 3 105 2 955 3 105 2 955
Övriga fastigheter 144 434 139 568 576 547
Exploateringsfastigheter 1 011 970 1 011 970

Summa 400 924 402 453 257 066 263 432

Not 15 Maskiner och inventarier
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början 60 676 63 185 57 662 59 277
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets inköp 2 509 1 933 1 615 1 933
Omfört från pågående - - - -
Omklassificering - - - -
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början -51 644 -54 646 -49 226 -51 868
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets avskrivningar enl plan -3 002 -3 001 -2 642 -2 642
Årets nedskrivningar - - - -
Omklassificering - - - -

Summa 8 539 7 471 7 409 6 700
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Not 16 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början 10 262 10 262 4 239 4 239
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets inköp - - - -
Omfört från pågående - - - -
Omklassificering - - - -
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början -423 -914 -47 -237
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets avskrivningar enl plan -491 -491 -190 -190
Årets nedskrivningar - - - -
Omklassificering - - - -

Summa 9 348 8 857 4 002 3 812

Not 17 Pågående investeringsobjekt
Vid årets början 3 014 1 895 0 1 895
Årets inköp 1 895 27 112 1 895 27 112
Överföring från/till annan tillg -3 014 - - -
Nedskrivningar - - - -

Summa 1 895 29 007 1 895 29 007

Not 18 Värdepapper, andelar m m
Hällefors Bostads AB, 15300 aktier - - 15 300 15 300
Inera AB, 5 aktier 42 42 42 42
Andel Kommuninvest Ekonomisk förening 535 1735 535 1 735
Andel Rinmanstiftelsen 10 10 10 10
Andel Bergslagens räddningstj 450 450 450 450
Andel Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 10 10 10 10
Grundkap Stift Måltidsakademin 50 50 50 50
Husbyggnadsvaror HBV Förening 40 40 - -

Summa 1 137 2 337 16 397 17 597

Not 19 Långfristiga fordringar
Logen Forsblomman 50 50 50 50
Folkets Hus 12 300 12 300 12 300 12 300
Kommuninvest, förlagsfordran 1 200 - 1 200 -
Husbyggnadsvaror HBV Förening 69 95 - -
Lämnade depositioner 114 114 - -

Summa 13 733 12 559 13 550 12 350

Not 20 Avsättning till statlig infrastruktur
Statlig infrastruktur 2 700 2 700 2 700 2 700
Upplösning i 20 år -945 -1 080 -945 -1 080

Summa 1 755 1 620 1 755 1 620

Not 21 Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar 1 456 1 373 1 342 1 452
Statsbidragsfordringar 3 576 3 222 3 576 3 222
Kortfristig fordran till Samhällsbyggnad förbundet Bergslagen - 3 145 - 3 145
Andra kortfristiga fordringar 8 426 7 165 6 334 6 732
Momsfordringar 3 720 5 512 3 720 5 512
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 10 296 10 717 8 997 9 440
Upplupen skatteintäkt - - - -
Interimsfordringar 6 906 7 358 7 239 8 409

Summa 34 380 38 492 31 208 37 912
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Not 22 Likvida medel
Kassa 22 34 22 34
Postgiro 1 286 1 236 1 286 1 236
Bank 47 464 39 889 47 202 39 627
Skattekonto 294 1 548 294 1 548
Koncernkonto - avser Hällefors Bostads AB 21 057 35 025 21 057 35 025

Summa 70 123 77 732 69 861 77 470

Not 23 Balansposter
Hällefors Bostads AB
Bostads-, underhålls- och reparationslåneposter enl särskild lag - - - -

Summa 0 0 0 0

Not 24 Eget kapital 
Det egna kapitalet består av:
Rörelsekapital -20 888 -23 324 -35 143 -45 393
Anläggningskapital 202 812 227 780 200 802 231 143

Summa 181 924 204 456 165 659 185 750

Ingående balans 181 086 181 924 165 445 165 659
Årets resultat 838 22 532 214 20 091
Övriga justeringar i koncernen utifrån obeskattade reserver - - - -
Utgående balans 181 924 204 456 165 659 185 750

Not 25 Avsättningar till pensioner
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 36 666 12 784 36 666 12 784
Nyintjänad pension, varav
 - förmånsbestämd ålderspension - - - -
 - särskild avtalspension - - - -
 - efterlevandepension - 473 - 473
 - övrigt - - - -
Intjänad PA-KL 1 702 430 1 702 430
Årets utbetalningar -771 -854 -771 -854
Ränte- och basbeloppsuppräkning 898 298 898 298
Ändringar av försäkringstekniska grunder - - - -
Övrig post 2 766 -296 2 766 -296
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring *) -22 728 - -22 728 -
Överfört till ordinarie beräkning, förtroendevalda -1 112 - -1 112 -
Nyintjänad PBF/PRF 226 355 226 355
Nyintjänad OPF-KL -200 68 -200 68
Förändring av löneskatt -4 663 115 -4 663 115

Summa 12 784 13 373 12 784 13 373

*) Försäkring av förmånsbestämd ålderspension har tecknats med KPA Pensionsservice AB enligt
    KS 2019-04-02 § 79, dnr KS 19/00070 och dnr KS 19/00135

Not 26 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 199 586 212 086 69 600 72 100
Nyupplåning under året 30 000 - 20 000 -
Inlösen av lån under året -17 500 -86 -17 500 -
Amorteringar nästkommande år - - - -
Bergslagens Räddningstjänst 5 035 5 318 5 035 5 318
VA-fond 165 2 092 165 2 092
Avfallsfond 8 648 8 115 8 648 8 115
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 2 739 2 739 2 739 2 739
Ack upplösning av investeringsbidrag -199 -362 -199 -362
Summa förutbetalda intäkter 2 540 2 377 2 540 2 377

Summa långfristiga skulder 228 474 229 902 88 488 90 002
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Kreditgivare
Kommuninvest 212 086 212 000 72 100 72 100
Swedbank - - - -

Summa långfristiga skulder 212 086 212 000 72 100 72 100
Låneskuldens struktur

Andel lån med rörlig ränta - - 11,1% 11,1%

Låneskuldens struktur- förfallodatum
Andel lån 1-3 år - - 65,3% 52,7%
Andel lån på mellan 4-6 år - - 6,9% 0,0%
Andel lån på mellan 7 år eller längre - - 27,8% 47,3%

Summa - - 100,0% 100,0%

Koncerninformation angående låneskuldens struktur hänvisas till bolagets egen årsredovisning

Not 27 Kortfristiga skulder
Nästa års amorteringar - - - -
Leverantörsskulder 13 760 30 537 10 012 25 281
Personalens källskatt 5 292 5 805 5 292 5 805
Arbetsgivaravgifter 6 318 6 863 6 318 6 863
Bergslagens Räddningtjänst, placerade medel 735 545 735 545
Kortfristig skuld till Samhällsbyggnad förbundet Bergslagen 2 705 - 2 705 -
Kortfristig skuld till koncernföretag - - 21 057 35 025
Övriga kortfristiga skulder 7 412 8 483 6 440 7 635
Ej konterade int/kost IFO 42 202 42 202
Upplupna löner 19 153 24 512 19 153 24 512
Upplupna räntekostnader 1 006 821 1 006 821
Avgiftsbestämd Ålderspension 11 057 10 456 11 057 10 456
Löneskatt på avgiftbestämd Ålderspension 2 682 2 537 2 682 2 537
Förutbetald skatteintäkt och generella statsbidrag 3 278 9 727 3 278 9 727
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 51 380 38 478 45 864 30 784
Interimsskulder 4 20 4 20
Återstående medel från avvecklade fonder 567 562 567 562

Summa 125 391 139 548 136 212 160 775

Not 28 Ansvarsförbindelse för pensioner
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner 168 319 160 891 168 319 160 891
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 240 3 985 4 240 3 985
Ändringar av försäkringstekniska grunder - - - -
Pension till efterlevande - - - -
Årets utbetalningar -8 594 -8 748 -8 594 -8 748
Övrig post -1 253 -1 237 -1 253 -1 237
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring - - - -
Överfört till ordinarie beräkning, förtroendevalda - - - -
Nyintjänande, förtroendevalda -371 147 -371 147
Förändring löneskatt -1 450 -1 420 -1 450 -1 420

Summa 160 891 153 618 160 891 153 618

Not 29 Borgensåtaganden
Hällefors Bostads AB - - 139 986 139 900
Övriga borgensåtaganden 325 314 325 314

Summa 325 314 140 311 140 214
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2020 2019 2020

Kommuninvest i Sverige AB 

Hällefors kommun har i februari 1993, §21 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarns respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hällefors kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 501 229,8 mkr och totala tillgångar till 525 483,4 mkr. Hällefors kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 267,0 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 284,5 mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Övriga upplysningar om pensioner
Antal visstidsförordnanden
Politiker 15 19 15 19
Tjänstemän 615 579 615 579

Summa 630 598 630 598

Aktualiseringsgrad 93,0% 93,0% 93,0% 93,0%

Överskottsfond hos KPA Pensionsförsäkring AB
År 2003 beslutade kommunen att teckna försäkringsavtal avseende partiell inlösen av pensionsutfästelse med 12,0 mkr och
år 2011 tecknade kommunen en partiell inlösen av pensionsutfästelse med 0,6 mkr. Under år 2019 beslöt Hällefors
kommun att teckna försäkring av förmånsbestämd ålderspension enligt beslut KS 2019-04-02 § 79,
dnr KS 19/00070 och dnr KS 19/00135. Årliga inbetalningar sker enligt detta försäkringsavtal.
Försäkringen benämns överskottsfond och finns hos KPA Pensionsförsäkring AB.

Ingående kapital 10 773 10 991 10 773 10 991
Inbetalda ålderspensions- och indexeringspremier 145 29 951 145 29 951
Avkastning 804 1 859 804 1 859
Avkastningsskatt -8 -29 -8 -29
Avgifter -71 -667 -71 -667
Utbetalda pensioner -813 -1 518 -813 -1 518
Flytt av kapital - - - -
Överfört från försäkringarna till överskottsfonden - -143 - -143
Övrigt 161 -366 161 -366
Utgående kapital 10 991 40 078 10 991 40 078

Kommuninvest i Sverige AB 
Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2020-12-31 till 6 242 400 kronor.

- varav ursprungligt insatskapital 251
- varav årlig insats 5 623
- varav särskild insats inbetald år 2015 284
- varav insatsemission 84
Utgående insatskapital 2020-12-31 6 242

Hällefors kommuns totala överinsats i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2020-12-31 till 1 200 000 kronor.

Tecknade leasingavtal
I verksamhetens kostnader ingår tecknade leasingavtal inklusive service för 2020 och framåt.

2020 2021 2022 Rest
Bilar 1 237 1 814 1 151 502
Summa 1 237 1 814 1 151 502
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Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt 
god redovisningssed, och följer kommunens redovisningsreglemente. Redovisningen bygger även på 
anvisningar och riktlinjer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 
 
Redovisningsmodell 
I redovisningsmodellen ingår: 
• Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital. 
• Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. 
• Kassaflödesanalys som visar hur verksamheten har finansierats. 
• Driftredovisning som, per nämnd/styrelse, redovisar utfall mot budget. 
• Investeringsredovisning som, per nämnd/styrelse, redovisar årets nettoinvesteringar. 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster tas upp som not 3 i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas 
poster som är sällan förekommande. 
 
Tillgångar/intäkter 
Skatteintäkter har enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning hänförts till det 
räkenskapsår då skatteintäkten fastställs och beloppet för slutavräkning är känd. Slutavräkningen för 
år 2019 (korrigering) och 2020 har räknats fram med hjälp av Sveriges kommuner och regioners 
beräkningsmodell ”skatter och bidrag”.  
 
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall 
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.  
 
Statsbidrag för bl a social omsorg har periodiserats i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag. 
Avskrivningar sker således inte på tillgångarnas bidragsfinansierade del.  
 
Omsättningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet om detta är lägre. 
 
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Komponentavskrivning 
på materiella anläggningstillgångar tillämpas fullt ut i kommunens redovisning från år 2018.  
Som anläggningstillgång räknas tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp  
(47 300 kronor år 2020) exklusive moms och har en livslängd överstigande tre år. Avskrivningar 
beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark och pågående investeringsprojekt.  
 
Huvudsakligen tillämpas följande livslängder: 
 

Fastigheter   
Byggnader 
Markvärde - 
Stomme, grund 80 år 
Yttertak, fasad, fönster, dörrar 30 år 
Stomkomplettering, inredning 20 år 
Inre samt yttre ytskikt 20 år 
Installationer; el, rör, ventilation, hiss, kyla 25 år 
Vitvaror 15 år 
Tekniska installationer 15 år 

Markanläggningar  
Under mark 60 år 
Ovan mark (träd, buskar m.m.) 20 år 
Utrustning 10-20 år 
 
Publika fastigheter  
Vägar  
Gatukropp - 
Toppbeläggning 10-30 år 
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Trafiksignaler, skyltar, vägräcken 20 år 
 
Belysning  
Armatur 15 år 
Stolpar 25 år 
Kabel/Markarbete 50 år 
 
Broar  
Stomme 80 år 
Tätskikt 30 år 
 
Parkanläggningar  
Under mark 60 år 
Ovan mark (träd, buskar m.m.)  20 år 
Utrustning 10-20 år 
  
Idrottsanläggningar  
Markarbete 20-50 år 
Utrustning 15 år 
 
VA 
Pumpstationer  
Stomme 50 år 
El, styr, regl 20 år 
Pumpar 10 år 

Vattenverk  
Stomme, byggnad, reservoar 50 år 
Tak, fasad, fönster 25 år 
Rörgalleri, brunnar 20 år 
El, styr, regl 20 år 
Maskiner, pumpar 10 år 
Säkerhet, ventilation 10 år 
Mark 20 år 
 
Reningsverk  
Stomme, byggn, bassäng 50 år 
Tak, fasad, fönster 25 år 
Rörgalleri 20 år 
El, styr, regl 20 år 
Maskinutrustning 10 år 
Säkerhet, ventilation 10 år 
Mark 20 år 
 
Vattentorn 50 år 
 
Ledningsnät  
Vatten, spillvatten, dagvatten 50 år 
 
Maskiner och inventarier  3, 5 och 10 år 

 
Nominell metod används vid beräkning av avskrivningar (linjär avskrivning på ursprungligt 
anskaffningsvärde). Avskrivning sker från och med månaden efter anskaffningen tas i bruk. 
 
Skulder/kostnader 
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 
 
Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löne-
redovisningen. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak 
skuldbokförts och belastat årets redovisning. 
 
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid bokförs som en kortfristig skuld och finns i not 27 
rad Upplupna löner. Ändrad redovisningsprincip har gjorts från och med 2013 års bokslut vad gäller 
tidpunkten för avstämning av skulden. Den nya avstämningstidpunkten är efter lönekörning i 
december månad innevarande år. Tidigare hade kommunen avstämningstidpunkt efter lönekörningen i 
januari månad kommande år. 
 
Kostnadsräntor hörande till redovisningsåret men där betalning skett efter årsskiftet har skuld-
bokförts. 
 
Kapitalkostnaderna omfattas av internränta och avskrivning. I den interna redovisningen belastas 
verksamheterna med intern ränta. Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen 
under 2020 var 1,50 procent. Intern ränta bokförs månadsvis. För nyinvesteringar beräknas intern 
ränta från och med månaden som anskaffningen tas i bruk. 
 
Pensionsskulden har upptagits till beräknat värde enligt KPAs beräkningar. Pensionsåtagande som 
avser tid från och med år 1998 redovisas som avsättning. Åtagande som avser tid före år 1998 redo-
visas som ansvarsförbindelse. Årets nyintjänade pensioner inklusive särskild löneskatt redovisas som 
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en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning på balansräkningen. Ändrad redovisningsprincip 
har gjorts från och med 2011 års bokslut vad gäller avsättning av löneskatt på innevarade års 
ålderspension. Detta framgår av not 27.  Enligt rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning har särskild löneskatt på pensionsskulden redovisats som en avsättning på 
balansräkningen. Räntedelen redovisas bland pensionsskuldsförändringen.  
 
Pensionsåtaganden 
Pensionsåtaganden skall enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att: 
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i 

balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser. 
• Större delen av pensionsförmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera individuellt. 

Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.  
 
I samtliga belopp ingår löneskatt. 
 
Sammanställd redovisning 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala 
ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen 
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företags-
form.  
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med för-
värvsmetoden avses att kommunens bokförda värden i aktier i dotterbolagen har eliminerats mot 
dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den 
ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har 
tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse, avseende intäkter och 
kostnader samt fodringar och skulder, har eliminerats. 
 
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga aktiebolag i vilka Hällefors kommun, direkt eller 
indirekt, har ett röstetal på minst 20 procent. Detta följer årsredovisningslagens definition av 
betydande inflytande (1 kap, 5 §). ”Med kommunal koncernföretag anses i denna lag en juridisk 
person över vars verksamhet, mål och strategier kommuner eller landsting har ett varaktigt betydande 
inflytande. Kommuner eller landsting kan utöva ett sådant inflytande själva eller tillsammans med ett 
eller flera kommunala koncernföretag. Betydande inflytande ska anses finnas vid ett innehav av minst 
tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat framgår av 
omständigheterna. Om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen ändå anses vara ett 
kommunalt koncernföretag om den har särskild betydelse för kommunens eller landstingets 
verksamhet eller ekonomi.” 
 
Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras i vissa fall på icke fastställda bokslut, dock 
har de granskats av revisorerna i respektive bolag.  
 
Donationer – Gåvor och stiftelser 
Stiftelselagen gäller för donationsförvaltningen. Donationer klassificeras antingen som gåvor eller 
stiftelser. Gåvorna ingår ej i kommunens redovisning. Stiftelserna är självständiga juridiska personer 
med Hällefors kommun som förvaltare. Vid utgången av år 2020 förvaltar Hällefors kommun  
tre sådana stiftelser. Större delen av tillgångarna i stiftelserna är avsedda att användas inom sociala 
och kulturella ändamål. Under år 2020 har 77 tusen kronor delats ut enligt donationernas syften. 
Stiftelsernas tillgångar är vid 2020 års utgång bokförda till 9,3 miljoner kronor. 
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Driftredovisning 2019 (belopp i tkr)
Intäkt Kostnad Nettokostnad

2019 2019 2019

Politisk verksamhet 491 6 686 6 195
Kommunrevision 0 720 720
Infrastruktur, skydd m m 1 424 28 966 27 542

plan och bygglovsverksamhet 649 2 198 1 549
näringslivsbefrämande åtgärder 105 1 424 1 319

turism 0 811 811
gator, vägar, parker, utemiljö 51 13 303 13 252

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 113 2 857 2 744
räddningstjänst och krisberedskap 506 8 373 7 867

Fritid och kultur 2 729 20 450 17 721
kulturverksamhet 18 1 147 1 129

bibliotek 156 4 437 4 281
kulturskola 769 4 486 3 717

fritidsverksamhet 1 786 10 380 8 594
Pedagogisk verksamhet 40 143 193 741 153 598

förskola 7 270 41 231 33 961
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 16 878 98 715 81 837

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 5 413 34 559 29 146
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 8 751 9 565 814
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 211 4 196 3 985

gem adm pedagogisk verksamhet 1 620 5 475 3 855
Vård och omsorg 56 125 263 849 207 724

vård och omsorg om de äldre 16 222 142 149 125 927
öppen verksamhet 306 4 345 4 039

insatser enligt LSS och LASS 24 122 60 831 36 709
färdtjänst 0 2 958 2 958

individ och familjeomsorg 0 3 041 3 041
missbruksvård och övrig vuxenvård 2 851 12 543 9 692

barn och ungdomsvård 9 449 16 882 7 433
ekonomisk bistånd och familjerätt 2 891 15 131 12 240

gem adm vård och omsorg 284 5 969 5 685
Flyktingmottagande 5 175 5 129 -46
Arbetsmarknadsåtgärder 15 186 16 361 1 175
Affärsverksamhet 5 548 6 034 486
Gemensamma lokaler 19 668 21 734 2 066
Gemensam administration 8 766 31 896 23 130
Kostverksamhet 9 966 8 763 -1 203
Planeringsreserv 0 0 0
Central lönepott 0 0 0
Intern ränta 3 685 0 -3 685
Pensionskostnader 0 12 518 12 518
Summa 168 906 616 847 447 941
Summa kommunstyrelse 168 707 614 358 445 651
Summa kommunfullmäktige 0 1 858 1 858
Summa myndighetssnämnd 0 165 165
Summa valnämnd 199 466 267
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Driftredovisning budget (belopp i tkr)
Intäkt Kostnad Nettokostnad

2020 2020 2020

Politisk verksamhet 255 7 193 6 938
Kommunrevision 0 750 750
Infrastruktur, skydd m m 1 047 30 063 29 016

plan och bygglovsverksamhet 0 2 342 2 342
näringslivsbefrämande åtgärder 102 2 886 2 784

turism 0 826 826
gator, vägar, parker, utemiljö 18 12 550 12 532

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 0 2 419 2 419
räddningstjänst och krisberedskap 927 9 040 8 113

Fritid och kultur 2 022 20 209 18 187
kulturverksamhet 4 1 222 1 218

bibliotek 496 4 670 4 174
kulturskola 674 4 768 4 094

fritidsverksamhet 848 9 549 8 701
Pedagogisk verksamhet 35 317 192 994 157 677

förskola 6 700 42 203 35 503
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 17 113 100 771 83 658

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 5 853 32 854 27 001
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 5 611 9 073 3 462
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 40 4 314 4 274

gem adm pedagogisk verksamhet 0 3 779 3 779
Vård och omsorg 47 281 245 003 197 722

vård och omsorg om de äldre 15 812 136 477 120 665
öppen verksamhet 270 3 988 3 718

insatser enligt LSS och LASS 24 313 61 978 37 665
färdtjänst 0 2 000 2 000

individ och familjeomsorg 0 2 228 2 228
missbruksvård och övrig vuxenvård 568 8 456 7 888

barn och ungdomsvård 4 134 12 033 7 899
ekonomisk bistånd och familjerätt 1 957 12 300 10 343

gem adm vård och omsorg 227 5 543 5 316
Flyktingmottagande 3 652 3 902 250
Arbetsmarknadsåtgärder 5 274 6 685 1 411
Affärsverksamhet 5 390 6 047 657
Gemensamma lokaler 19 759 23 516 3 757
Gemensam administration 9 168 33 561 24 393
Kostverksamhet 9 965 8 631 -1 334
Planeringsreserv 0 3 371 3 371
Central lönepott 0 0 0
Intern ränta 3 477 0 -3 477
Pensionskostnader 0 12 433 12 433
Covid -19 0 3 091 3 091
Summa 142 607 597 449 454 842
Summa kommunstyrelse 142 607 595 033 452 426
Summa kommunfullmäktige 0 2 151 2 151
Summa myndighetssnämnd 0 265 265



- 54 -

Driftredovisning 2020 (belopp i tkr)
Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse

2020 2020 2020 Nettokostnad
Budget-2020

Politisk verksamhet 66 5 742 5 676 1 262
Kommunrevision 0 772 772 -22
Infrastruktur, skydd m m 1 934 36 570 34 636 -5 620

plan och bygglovsverksamhet 25 9 489 9 464 -7 122
näringslivsbefrämande åtgärder 148 2 154 2 006 778

turism 0 986 986 -160
gator, vägar, parker, utemiljö 484 11 862 11 378 1 154

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 431 3 058 2 627 -208
räddningstjänst och krisberedskap 846 9 021 8 175 -62

Fritid och kultur 2 187 22 141 19 954 -1 767
kulturverksamhet 0 1 081 1 081 137

bibliotek 424 4 509 4 085 89
kulturskola 823 4 751 3 928 166

fritidsverksamhet 940 11 800 10 860 -2 159
Pedagogisk verksamhet 46 683 198 793 152 110 5 567

förskola 7 142 42 525 35 383 120
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 24 591 102 184 77 593 6 065

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 6 479 36 063 29 584 -2 583
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 6 622 8 117 1 495 1 967
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 357 4 554 4 197 77

gem adm pedagogisk verksamhet 1 492 5 350 3 858 -79
Vård och omsorg 59 115 264 959 205 844 -8 122

vård och omsorg om de äldre 24 289 144 848 120 559 106
öppen verksamhet 382 4 361 3 979 -261

insatser enligt LSS och LASS 25 114 61 036 35 922 1 743
färdtjänst 0 1 735 1 735 265

individ och familjeomsorg 0 2 349 2 349 -121
missbruksvård och övrig vuxenvård 720 10 552 9 832 -1 944

barn och ungdomsvård 5 689 14 336 8 647 -748
ekonomisk bistånd och familjerätt 2 653 17 712 15 059 -4 716

gem adm vård och omsorg 268 8 030 7 762 -2 446
Flyktingmottagande 3 634 3 648 14 236
Arbetsmarknadsåtgärder 8 461 10 300 1 839 -428
Affärsverksamhet 5 236 6 479 1 243 -586
Gemensamma lokaler 19 872 22 868 2 996 761
Gemensam administration 9 018 31 932 22 914 1 479
Kostverksamhet 10 518 8 979 -1 539 205
Planeringsreserv 0 0 0 3 371
Central lönepott 0 0 0 0
Intern ränta 3 742 0 -3 742 265
Pensionskostnader 0 14 070 14 070 -1 637
Covid -19 0 0 0 3 091
Summa 170 466 627 253 456 787 -1 945
Summa kommunstyrelse 170 466 625 360 454 894 -2 468
Summa kommunfullmäktige 0 1 741 1 741 410
Summa myndighetssnämnd 0 152 152 113
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Förklaringar till driftredovisning 
 
Politisk verksamhet 
 
Verksamheten avser all politisk verksamhet i kommunen och stöd till politiska partier. Dessutom 
administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, så som kommunsek-
reterare och utskottssekreterare. Här ingår även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överför-
myndarverksamhet.  
 
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som 
är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styr-
ning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kom-
munens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kom-
munens bolag.  
 
Kommunfullmäktige har under året haft en fast beredning i form av valberedningen. Kommunstyrel-
sen har under året berett ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen fungerar som bered-
ningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de om-
råden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen finns två utskott som 
ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrel-
sens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäk-
tiges uppdrag. 
 
Förvaltningen har under året utgjort tjänstepersonsstöd för kommunfullmäktiges presidium i 
framtagandet av riktlinjer för medborgardialog. Året har tydligt präglats av corona-pandemin och 
innebär delvis nya arbetssätt. Stort fokus har legat på att ha god information och kommunikation 
gentemot förtroendevalda och medborgare även då möjligheten till fysiska möten varit begränsad.  
 
Utifrån den medborgarundersökning som genomfördes under år 2019 har kommunfullmäktige beslutat 
att återinföra informationsblad till medborgarna. Tanken är att informationsbladen ska skickas ut fyra 
gånger per år till samtliga hushåll inom kommunen för att förmedla viktig information till medbor-
garna.   
   
Totalt redovisar den politiska verksamheten ett överskott på 1,3 miljoner kronor, där 0,5 miljoner 
kronor direkt går att härleda till överskott för arvoden där 0,3 miljoner kronor avser 
överförmyndarverksamheten. Totala nettokostnaden uppgår till 5,7 miljoner kronor och innebär en 
minskning med 17 procent mot föregående år. 
 
Kommunrevision 
 
Verksamheten omfattas av kommunens förtroendevalda kommunrevisorer och för anlitande av 
revisionskonsult. Helårsutfallet för kommunrevisionen uppgår till 0,8 miljoner kronor och innebär ett 
litet underskott. 
 
Infrastruktur, skydd m m  
 
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens plan- och bygglovsverksamhet, närings-
livsfrämjande åtgärder, turism, gator, vägar, parker, utemiljö, miljö- & hälsoskydd, miljö och hälsa, 
hållbar utveckling, räddningstjänst och krisberedskap.  
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Under året har kommunen tillsammans med kommunerna i norra Örebro län beslutat att genomföra en 
utredning omkring Samhällsbyggnad Bergslagen framtida utformning. Utvecklingsprojektet bygger på 
den förstudie som genomförts under år 2019 och har fokus på ägarstyrning. Bland annat kommer 
utredningen komma fram med ett förslag på ny finansieringsmodell byggd på anpassade principer för 
respektive verksamhet samt ta fram styrdokument som stödjer styrningen med den nya 
finansieringsmodellen. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har under sommaren flyttat och rustat upp allmänna lekplat-
sen vid Kyllervägen på uppdrag av kommunen. Lekplatsen har därmed fått en bättre placering med 
anpassning av gångvägssystemet samt lekredskap som är anpassade för fler åldrar. 
 
Kommunen har valt att tidigarelägga investeringsåtgärder inom infrastruktur för att injicera likviditet i 
kommunens näringsliv utifrån rådande krissituation. Bland annat har kommunen skapat en ny 
parkering vid RV 63 efter rivning av kioskbyggnad. 
 
Under året har en asfaltsplan och cykelplan för Hällefors kommun tagits fram. Dock saknas det en 
sammanställd plan för Hällefors infrastruktur som är målsättningen att ha.  Projekteringen för ny 
gång- och cykelväg Hällefors-Grythyttan är fortsatt i arbete. Projekteringen har på grund av hinder 
valt ny dragning av gång-och cykelvägen, vilket gör att ett nytt planupphävande måste ske. Arbete 
med detta pågår men har förskjutit byggstart med ett år. 
  
Hela 2020 har dominerats av Coronapandemin, vilket orsakat att Hällefors kommun inte kunnat 
anordna företagsfrukostar och fysiska mötesplatser för dialog med företagen i samma utsträckning 
som vanligt.  
  
Den näringslivsstrategi som kommunen har tagit fram genom arbetsmöten tillsammans med 
Näringslivsrådet och i dialog med intresseorganisationer som ingår i Näringslivsrådet har antagits.   
 
Kommunen hann innan pandemin slog till att bjuda in till och genomföra en företagarfrukost med stor 
uppslutning. Företagarfrukosten ska vara en mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän träffas 
och bygger samverkan. Aktuell kommuninformation från kommunchef är ett stående inslag i 
programmet, liksom minst en företagspresentation. Under hösten 2020 arrangerades den första 
digitala företagarfrukosten, ett koncept som fungerade bättre än förväntat och som kommer att 
fortsätta tills vi tillåts träffas igen. Dialogen med Näringslivsrådet har kunnat fortgå som vanligt och 
där har alla planerade träffar, i kombination mellan digital och fysisk närvaro med Coronasäkert 
avstånd, kunnat genomföras. 
  
I Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat så har företagens allmänna omdöme om 
företagsklimatet i Hällefors kommun försämrats från 3.3 år 2019 till 2,79 i år. Under året 2020 har 23 
nya företag startat i Hällefors kommun, enligt Bolagsverkets statistik, en ökning jämfört med 2019, då 
21 nya företag startades 
 
Den stora frågan som dominerat agendan under 2020 är frågan om Restauranghögskolan i Grythyttan 
lokalisering. Den utrednings om Örebro universitet presenterade och som föreslog en flytt till Örebro 
har orsakat ett gediget arbete från kommunens sida, i samverkan med både näringsliv och 
intresseorganisationer för att väcka engagemang för att både behålla RHS, men även hitta på 
långsiktiga utvecklingsmöjligheter för en fortsatt universitetsverksamhet i Grythyttan. Ett arbete som 
resulterat i att Hällefors kommun har en given plats i ett utvecklingsprojekt för restauranghögskolan 
initierat av universitetet. I det projektet är kommunen nu delaktig och har möjlighet att vara med och 
påverka och bidra som en samarbetspartner till universitetet. Detta är en viktig fråga för många 
företag i både Grythyttan och Hällefors.   
 
Det sker löpande arbete kopplat till företagsklimat och företagsutveckling, bland annat arbetet inom 
Destination Bergslagen, Nyföretagarcentrum Bergslagen och Handelskammaren lokalsektion i 
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Bergslagen. Inom Business Region Örebros bedrivs ett gemensamt arbete för att resurseffektivisera 
och utveckla näringslivets förutsättningar i hela länet. 
 
En PR-kampanj för att nyttja den pandemieffekt som väntas i post-Corona-tider har inletts för att 
locka nya invånare och hemvändare att flytta till Hällefors kommun. Arbetet har inneburit en 
inventering av kommunens kommunikationskanaler, filmintervjuer med Hälleforsbor och ett antal 
filminspelningar samt stillbilder i Hällefors kommun. Kampanjen sker i både sociala media med målet 
att nå redaktionellt utrymme i klassisk press. Målgruppen är storstadsområdena. Kampanjen pågår 
fram till slutet av mars 2021 med hjälp av PR-konsult och tas därefter över inom den egna 
organisationen.   
 
Arbetet med förutsättningar för en potentiell etablering av Lake Resort Bergslagen har fortgått. 
Samhällsbyggnad Bergslagen leder processen med framtagande av detaljplan för Hälgsnäsområdet 
som är beställd av projektägaren. Projektet har gått in i en intensivare fas, och kommunen tillsammans 
med projektägaren har tagit hjälp av Business Region Örebro som stöttar med 20 procent av en tjänst 
för att agera draglok och LOTS i projektet. 
 
Utfallet för infrastruktur, skydd m m uppgår till 34,6 miljoner kronor och visar sammantaget ett 
underskott på 5,6 miljoner kronor i jämförelse med budget. Detta beror främst på att kommunen har 
erhållit saneringskostnader på 6,7 miljoner kronor i samband med byggnationen av nya förskolan vid 
området Lärkan. 
 
Fritid och kultur 
 
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola 
och fritidsverksamhet. 
 
Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt 
konst och reparationer. Kulturskolan består av den frivilliga undervisningen. Fritidsverksamheten 
avser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt föreningsbidrag och kommunens idrotts- och 
fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.  
 
Under våren har kulturskolan haft 234 elever inskrivna i dess frivilliga verksamhet och på hösten har 
det varit 173 elever. Kommunen har verksamhet i kulturskolans lokaler från 08.30 på morgonen till 
21.00 på kvällen (00:00 på fredagar). Under året har kommunen haft fortsatt öppet tre dagar i veckan 
på fritidsklubben Valhalla där kommunen maximerat antalet inskrivna till 50 stycken med anledning 
av covid-19. Trycket på fritidsklubben Lilla Kvarn är också högt och under våren har det varit 192 
medlemmar och under hösten 119 medlemmar. Coronaviruset har däremot påverkat hela 
verksamheten då antalet elever varit mindre samt att många planerade aktiviteter blivit inställda. 
 
Taggad2020 lockade 500-600 deltagare under fredagkvällen då verksamheter och föreningar uppvi-
sande upp sina aktiviteter i Folkets Hus. 150 stycken var med på prova-på aktiviter under lördagen 
och cirka 30 stycken deltagare under diskussionen om Hällefors Kulturliv under söndagen. Syftet med 
Taggad2020 var att synligöra verksamhet och fånga upp intresse samt skapa mötesplatser för alla. 
Målet är att fler utövar kultur och kommunen får ett utökat kulturutbud. En väldigt positiv feedback 
fick kommunen för evenemanget och ledde till att kommunen fick några nya deltagare på kultursko-
lan. 
 
IMIK eleverna på gymnasieskolan har varje vecka sjungit en timme i kör med kulturskolans sång-
lärare. De får då träna och utveckla språket med hjälp av musik och svenska sångtexter. De får även 
en timmes teater i veckan där får de gestalta texter och olika situationer med kulturskolans teater-
lärare. Syftet är språkutveckling.  
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Årskurs 4 har sedan många år teater på schemat och kulturskolan sköter undervisningen. Relationen 
till grundskolan och ämnets innehåll har genomgått flera förändringar och sedan år 2014 samarbetar 
kulturskolan även med Örebro länsteater numera Örebro Teater. Fokus de senaste åren har legat på 
språkutveckling och manus som litterär genre men även hur det är att arbeta på en teater.  
 
Dans i åk1 för alla klasser där eleverna får lära sig grunder och begrepp inom dans. Detta sker i halv-
klass parallellt med svenskan. Dansen innebär kroppsuppfattning, koreografi, rumsuppfattning, 
improvisation, rytm och samarbetsövningar. 
 
Från och med höstterminen 2020 erbjuder kulturskolan kurser för att locka fler pojkar till verksam-
heten genom kreativ programmering – tekniken och kultur möts, dans för pojkar, ex Fortnite dans, 
körsång för pojkar, arrangörskurs samt digitalt musikskapande med instrumentet ”Dator” och 
”Machine”. 
 
Länets kommuner har i samverkan utifrån den regionala kulturplanen, enats om tre gemensamma 
utvecklingsområden med fokus på kultur i skolan, ökad samverkan mellan kultur och omsorg samt 
utveckla och stärka kulturen i hela länet. Respektive kommun har fått i uppdrag att bidra till den 
gemensamma handlingsplanen utifrån ett antal frågeställningar. 
 
Covid-19 har tvingat kulturskolan på ett ”positivt sätt” att utveckla och se möjligheterna med 
distansundervisning, där kulturskolans pedagoger har undervisning via google meet med sina elever. 
Personalen har digitala personalmöten, planeringar, utbildningar etc. 
 
Den 9 juni beslutade fullmäktige att det gamla kommunhuset ska rustas upp och att olika kommunala 
verksamheter ska flytta dit, däribland biblioteket. Biblioteket har erhållit ett bidrag från Kulturrådets 
projekt Stärkta bibliotek om 450 000 kr som ska användas till införskaffande av nya inventarier.  
 
Ett underlag för bildandet av ett biblioteksråd är framtaget. Ett biblioteksråd ska vara ett rådgivande 
organ där biblioteksfrågor och nya idéer diskuteras. Syftet är också att samverka kring 
biblioteksfrågor och hitta adekvata samarbetsformer som gynnar verksamheten. 
 
I och med Covid- 19 ställdes biblioteksverksamheten om. Bland annat förlängdes lånetiden från fyra 
till sex veckor, förseningsavgifter slopades och anslaget till E-lib (förmedling av e-böcker) höjdes. 
Vidare infördes tre nya erbjudanden; Boken kommer, hämta bokkasse utanför entrén och exklusivt 
öppethållande för riksgrupperna. 
 
Ett närmande till Bergslagsbibblan har gjorts under våren. Bergslagsbibblan drivs av Nora och 
Lindesbergs kommuner gemensamt och innebär bland annat, förutom utvecklingsarbete, en gemensam 
bibliotekskatalog och webbplats. För att ingå i Bergslagsbibblan krävs en RFID-kodad boksamling. 
RFID kan innebära självservice vid en obemannad servicestation på sikt. Hällefors kommun har sedan 
tidigare ett bidrag från Kulturrådets projekt Stärkta bibliotek för detta ändamål och har under året 
börjat med att koda boksamlingen.  
 
Ett arbete med att färdigställa Läsgläntan - en efterfrågad tyst avdelning på biblioteket, för enskildhet 
och studiero - har pågått och invigdes den 1 september.  
 
Under året har en simhallsutredning pågått som i huvudsak bestått i att ta fram ett 
upphandlingsunderlag för att bygga en simhall vid Hällevi idrottsplats utifrån givna förutsättningar. 
Under december månad 2020 beslutade kommunfullmäktige att bygga en simhall som ska vara klar 
till hösten 2022.  
 
Föreningsrådet är uppstartat med 25 föreningar på plats på februarimötet och rådet leds av kommun-
styrelsens ordförande. På mötet deltog även Örebro läns bildningsförbund och sex av de studieför-
bund som har mest aktiviteter i kommunen. Tack vare gott samarbete och bra dialoger med bland 
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annat föreningslivet, har kommunens barn- och unga mellan 6-15 år erbjudits ett brett, varierat och 
lustfyllt program under hela sommarlovet. 
 
Såväl tennisklubben som finska föreningen har avsagt sig samarbetet och ansvaret för skötseln av 
kommunens tennisbanor på Hällevi idrottsplats respektive guidningen av 50-tals lägenheterna, p g a 
det stora och numera betungande ansvar för en ideell förening med många seniorer.  Genom en bra 
dialog, påskrivna dokument och en ömsesidig diskussion om överföring av kunskap till kommunen, så 
är parterna överens. 
 
Under året har kommunen övertagit motionsanläggningen Hurtigtorpet och i samband med det tecknat 
avtal med Hällefors Löparklubb och Hällefors Skidklubb om årligt föreningsbidrag mot att 
föreningarna åtar sig att ta ansvar för vissa delar av anläggningen.  
 
Nettokostnaden för fritid och kultur redovisas till 20,0 miljoner kronor och visar ett underskott på  
1,8 miljoner kronor i jämförelse med budget. Orsaken till underskottet är att kommunen valt att 
driftföra kostnaden för utredningen av simhallsprojektet med 2,4 miljoner kronor.  
 
Pedagogisk verksamhet 
 
Under året har kommunen erhållit riktade statsbidrag från Skolverket på sammantaget 20,9 miljoner 
kronor under året. I detta ingår ersättningen för likvärdig skola med 7,3 miljoner kronor samt 
reformen karriärtjänster på totalt 0,6 miljoner kronor. Dessutom har pedagogiska verksamheten 
erhållit totalt 9,7 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och 
ungdomar under året, vilket är ökning med 67 procent mot föregående år. 
 
Utbildningsinsatsen (SKUA) påbörjades hösten 2019 och genomförs av Nationellt centrum och 
bekostas av Skolverket. Fortbildningsinsatsen kommer att fortsätta även under nästa termin, men då i 
egen regi ute i verksamheten. SKUA-utbildningen ska leda till ökad måluppfyllese, då det ska ge en 
bättre undervisning för nyanlända elever och elever med behov av språkutveckling i allmänhet, men 
denna utbildning kommer att gynna alla elever på skolan. Även elever med en NPF-problematik gyn-
nas av de stödstrukturer som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär, t.ex. genom bildstöd, 
skrivstöd m m. Fortbildning är avslutad men arbetet med SKUA kommer att fortsätta i 
verksamheterna. 
 
Förskola 
Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och 
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till 
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom 
de kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. Försko-
lan har idag cirka 290 barn i kommunal verksamheten, och 52 barn i privat regi.    
 
Kommunen har under året påbörjat arbetet med att bygga en ny förskolebyggnad med fem avdelningar 
och tillagningskök med placering vid förskolan Lärkan. En ny byggnad innebär att kommunen erhåller 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Hällefors tätort. Verksamheten har året perioden deltagit i 
planeringsarbetet.  
 
Covid-19 har påverkat verksamheten för alla inblandade. Det har varit små barngrupper, oroliga vård-
nadshavare och medarbetare, sjukskrivna medarbetare. Det har krävts många timmars planering uti-
från folkhälsomyndighetens riktlinjer. Verksamheten har gjort en hel del anpassningar för att minska 
smittspridningen. 
 
Arbetat med stödmaterial från SPSM för att öka tillgänglighet och likvärdighet för alla barn i försko-
lan och för att höja kompetensen hos förskolans pedagoger. Planering finns för fortsatt arbete så att 
alla pedagoger får ta del av materialet, på sikt.  
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Nettokostnaden för förskolan uppgår till 35,4 miljoner kronor. I förhållande till budgetering är det ett 
överskott med 0,1 miljoner kronor. Orsaken till att verksamheten klarat att hålla verksamheten inom 
budgeterad ram är att verksamheten inte tillsatt vikarier vid personalens frånvaro, och det har varit 
genomförbart när barnantalet varit lågt med anledning av pandemin. Förskolan har arbetat mycket 
med organisationen under året och pedagoger har hjälpts åt och ändrat arbetsplats vid behov. Utfallet 
har också blivit bättre p g a av statligt bidrag för sjuklöner. Detta har resulterat i att förskolan även har 
haft möjlighet att göra en del av de arbetsmiljöåtgärder som förskolan behöver. Kommunen har under 
året erhållit riktade statsbidrag inom förskolan på 2,0 miljoner kronor för 2020 avseende minskade 
barngrupper i förskolan och kvalitetssäkrande åtgärder och maxtaxa i förskolan. Dessutom har 
förskoleverksamheten erhållit 0,4 miljoner kronor i bidrag för asylsökande under året, vilket är ökning 
med 50 procent mot föregående år. 
 
Fritidshem/förskoleklass/grundskola/grundsärskola 
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig 
till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksam-
heten. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskola, grundsärskolan och 
sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimu-
lera eleverna utveckling och lärande samt erbjuda dem ett en meningsfull fritid och rekreation. Ut-
bildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov. Fritidshemmen ska främja allsidiga kontak-
ter och social gemenskap. Förskoleklass obligatorisk verksamhet (skolplikt från höstterminen då bar-
net fyller 6 år). Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar per läsår.  
 
I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem vad gäller både lokal och 
verksamhet. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för 
fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskole-
klassen ska främja allsidiga kontaketer och social gemenskap. 
 
I kommunen finns två grundskolor åk 1 till 9: Grythyttans skola (F-6) och Klockarhagsskolan (F-9) i 
Hällefors tätort. Grundsärskolan är integrerad i grundskolan. Under vårterminen har kommunen haft 
766 grundskoleelever och under hösten uppgår elevantalet till 777 elever. Inom fritidshemsverksam-
heten är det inskrivet i genomsnitt 51,5 barn per avdelning som kan jämföras mot rikets som uppgår 
till 37,4 barn per avdelning. För kommunen innebär det en ökning med 2,7 barn per avdelning i för-
hållande till föregående år. Totalt finns det idag 214 inskrivna barn i kommunens fritidsverksamhet, 
vilket är en ökning med cirka fem procent mot föregående höstterminstart.   
 
Under hela året har verksamheten gjort anpassningar på grund av covid-19 som lett till ökad 
arbetsbelastning för alla. Lagen om skolplikt har gällt, men några få elever har haft 
distansundervisning på grund av att de har anhörig i hemmet som är i riskgrupp. 
 
Målet med att säkerställa möjligheten för kommunens elever till simundervisning för att öka målupp-
fyllelsen har på grund av rådande omständigheter under året 2020 med Covid-19, har kunnat 
genomförs som planerat eftersom simhallarna inte tar emot elever från annan ort. Antalet tillfällen är i 
egentlig mening för få då det krävs fler tillfällen och högre kontinuitet för att uppnå goda resultat. 
Under hösten har elever haft möjlighet att genomföra viss simundervisning och simprov utomhus vid 
kommunala badplatsen Sången.  
 
Verksamheten har idag många elever med diagnosticerad Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) eller elever med symptom. Det finns ett stort behov av en tydliggörande pedagogik, tydlig 
struktur och särskilda anpassningar. Ett arbete med att NPF- anpassa verksamheten och ordna till-
gängliga lärmiljöer har inletts. Att NPF- anpassa undervisningen innebär att kommunen tillmötesgår 
elevers behov och skapar förutsättningar för att de ska nå kunskapskraven. Verksamheten har bland 
annat utrustat alla klassrum med alternativa sittplatser, d v s ståbord, sittmöbler och lugn- och rolådor. 
Alla klassrum har även skärmar, sittdynor, bildstöd, tidsstöd (Timetimer). Detta innebär att material 
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köpts in och personalen har fått kompetensutveckling inom området. Detta arbete kommer att fortsätta 
under kommande läsår.  
 
Arbetet med att utveckla den digitala kompetensen en fortgående process. Verksamheten har påbörjat 
arbetet med att använda Google drive, då detta är mer tidseffektivt. Med hjälp av den IT-pedagog som 
skolan anställt fortsätter arbetet med att ta fram olika program för inrapportering av statistik, samt 
effektivisera förfarandet vid uppföljning av elevers resultat. Tillgången till IT-pedagog på plats gör 
också att det går snabbt att få hjälp om något krånglar och att utbildning kan erbjudas kontinuerligt 
utifrån behov.  
 
Den rådande situationen med covid-19 har också lett till att det digitala arbetet gått starkt framåt, nya 
digitala läromedel och plattformar används och även digital mötesteknik. Kontakten med vårdnadsha-
vare har väsentligt förbättrats då skolan köpt in arbetsmobiler till lärarna. Dessa har också en viktig 
funktion när det gäller säkerhet, då skolledningen via mobilerna kan larma om akuta situationer. 
 
Lovskola har genomförts enligt Skollagen. Verksamheten har även fortsatt bedriva läxhjälp/studiepass 
efter skoltid. Under höstterminen 2020 har årskurs 7 utökats med ytterligare en parallell. Årskullen är 
för stor för att rymmas i tre klasser. Klockarhagsskolan har lokalmässigt kunnat möjliggöra ytterligare 
en klass i befintliga lokaler.   
 
Matematikarbetslaget har under hösterminen inlett ett ettårigt samarbete med Örebro universitet. Ulf-
projektet (utbildning, lärande, forskning). Syftet med verksamheten är att utveckla och pröva olika 
modeller för forskning som bedrivs i nära samverkan mellan lärosäten och kommuner/skolhuvudmän. 
Samverkansmodellerna som skapas ska bli hållbara över tid och kan till exempel innebära att man 
etablerar nya forskningsmiljöer och mötesplatser för lärosäte och skola, kombinationsanställningar 
och vetenskaplig kompetensutveckling för lärare. 
 
En handlingsplan för ökad skolnärvaro har utarbetats av Elevhälsans medicinska insats (EMI), rekto-
rer och personal från individ och familjeomsorgen. Handlingsplanen har använts under läsåret och är 
ett stöd i arbetet för ökad skolnärvaro. 
 
Nettokostnaden för verksamheterna uppgår till 77,6 miljoner kronor och visar ett överskott på  
6,1 miljoner kronor i jämförelse med budget. Överskottet beror på riktade bidraget för 
sjuklönekostnader, minskade vikariekostnader samt mer riktade statsbidrag än budgeterat. Totalt har 
nettokostnaderna minskat med 5 procent mot föregående år. Kommunen har under året erhållit riktade 
statsbidrag inom grundskolans område för året på 16,6 miljoner kronor.  Dessutom har grundskolan 
erhållit 4,5 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och 
ungdomar under året, vilket är en ökning med 73 procent mot föregående år. 
  
Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Kommunen har två högskoleförberedande utbildningar Samhällsvetenskapliga programmet och 
Naturvetenskapliga programmet samt med tre yrkesutbildningar: Industritekniska programmet, Tek-
nikprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogram-
met. Gymnasiesärskola köps av annan kommun.  
 
Under vårterminen 2020 studerade 167 gymnasielever på Pihlskolan och under höstterminen är det 
144 gymnasieelever. Under vårterminen fanns 104 elever i annan kommun och under hösten är det 
cirka 110 elever.  
 
Den största händelsen under året som har påverkat hela verksamheten är övergången till distans-
undervisning som skedde i 18 mars p g a Corona-pandemin. Distansundervisningen har ställt verk-
samhetens digitala kunskaper på prov och verksamhetsutvecklingen när det gäller digitaliseringen har 
tagit enorma steg framåt. Helt avgörande har varit att ha IT-kompetensen bland personalen bl a med 
egen IT-pedagog.   
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Ett utvecklingsarbete inom betyg och bedömning och har påbörjats och statistikmallar för resultat-
analyser har tagits fram för att utveckla kvalitetsarbetet på skolan. 
 
Ett ständigt pågående arbete som är svårt att klara utan att kommunen har en egen simhall är att säker-
ställa möjligheten för kommunens elever till simundervisning för att få ett godkänt betyg i idrott och 
hälsa. För vårterminen fanns en plan för de elever som inte kunde simma och som var närmast ett 
betyg i idrott och hälsa men p g a pandemin covid-19 inte gick att genomföra. 
 
Skolan har köpt in koncentrationshjälpmedel som lärarna kan ta med sig till de elever som är i behov 
av det. Verksamheten har också haft flera konferenser där specialpedagog har gått igenom extra 
anpassningar för de elever som behöver det. I SKUA har skolan under året arbetat för att förbättra 
lärmiljöer för alla elever. 
 
Nettokostnaden för gymnasieskola och gymnasiesärskola uppgår till 29,6 miljoner kronor och innebär 
att verksamheten redovisar ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Anledningen till underskottet är 
ökade personalkostnader p g a ingen kalkylerad sjukfrånvaro samt beräknade ökade internkommunal 
eleversättning till andra kommuner. Kommunen har erhållit riktade statsbidrag inom gymnasieskolan 
på sammantaget 1,6 miljoner kronor för året. Dessutom har gymnasieskolan erhållit 1,8 miljoner 
kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under året, 
vilket är en ökning med 125 procent mot föregående år. 
 
Kommunal vuxenutbildning 
Kommunen ansvarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskilt utbild-
ning för vuxna (särvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesvux. Under vårterminen 2020 stude-
rade 221 komvuxelever på Pihlskolan och under höstterminen är det 194 komvuxelever, varav 83 
elever läser svenska för invandrare. I och med att kommunen har ett kontinuerligt intag på SFI samt 
nya uppstarter under löpande läsår gör det att elevantalet under året varierar. 
 
Den största händelsen under året som har påverkat hela verksamheten är övergången till distans-
undervisning som skedde i 18 mars p g a Corona-pandemin. Distansundervisningen har ställt verk-
samhetens digitala kunskaper på prov och verksamhetsutvecklingen när det gäller digitaliseringen har 
tagit enorma steg framåt. Helt avgörande har varit att ha IT-kompetensen bland personalen bl a med 
egen IT-pedagog.   
 
Just nu är lärcenter på plats i Pihlskolans lokaler i väntan på nya ändamålsenliga lokaler. Under våren 
har kommunen haft elever som genomfört provskrivningar på plats. Lärcenter har mest utnyttjats av 
elever som är inskrivna på Pihlskolan, både distanselever och elever som studerar på plats. Dessutom 
har även kommunens samhällsorientering genomförts via lärcenter. 
 
Nettokostnaden för kommunal vuxenutbildning slutar på totalt 1,5 miljoner kronor, vilket innebär ett 
överskott med 2,0 miljoner kronor. Den största anledningen är att kommunen erhållit mer riktade 
statsbidrag inom vuxenutbildningen än vad som budgeterats. I förhållande till föregående år har 
nettokostnaderna ökat med 87 procent. Kommunen har under året erhållit riktade statsbidrag inom 
vuxenutbildningen på sammantaget 0,8 miljoner kronor. Dessutom har vuxenutbildningen erhållit 2,9 
miljoner kronor i bidrag för asylsökande och nyanlända under året, vilket är ökning med 38 procent 
mot föregående år. 
 
Gemensamma kostnader för gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
Verksamheten utgör de gemensamma kostnader för verksamheternas lokaler så som lokalhyra, 
lokalvård.  Helårsutfallet för gemensamma kostnader uppgår till 4,2 miljoner kronor och innebär ett 
överskott med 0,1 miljoner kronor.   
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Gemensam administration pedagogisk verksamhet 
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för pedagogisk verksamhet och verksamhets-
områdets datakostnader och vaktmästeri. Helårsutfallet för gemensam administration uppgår till 3,9 
miljoner kronor och innebär ett underskott med 0,1 miljoner kronor.   
 
Vård och omsorg 
 
Under året har kommunen haft totalt 569 biståndsärenden varav 79 stycken är LSS ärenden, vilket 
innebär en minskning mot föregående års total på 582 biståndsärenden. Samordning inom kommun, 
där biståndshandläggarna varit en del, har gett ett gott resultat och kommunen har låga tal avseende 
betalningsdygn för utskrivningsklara samt korta tider i allmänhet från utskrivningsklar till 
hemtagning. 
 
Vård och omsorg om de äldre och öppen verksamhet 
Verksamheten utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL 
och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insat-
serna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i 
form av individuellt behovsprövad dagverksamhet. 
 
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst avser biståndsbeslutad 
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser 
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä 
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk 
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider. 
 
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörig-
vårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara 
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett sär-
skilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Insatsen kan 
innefatta bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid 
utanför den egna bostaden.  
 
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommu-
nen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL. 
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och 
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet 
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet 
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår. 
 
Kommunen har två vård- och omsorgsboende Fyrklövern och Nya Björkhaga. Totalt handlar det om 
85 vårdplatser. Av dessa platser avser 12 platser kortidsplatser/växelvård. Dessutom finns en trygg-
hetsplats som är frivillig insats enligt HSL beslut. Behovet av plats prövas på begäran av den enskilde 
eller dennes närstående och beslutas av tjänstgörande sjuksköterska, dygnet runt.  
 
Stort engagemang har under våren lagts på uppstart av Covid-team samt iordningställande av Covid-
enheten i Grythyttan. Målsättningen var att skapa förutsättningar för att ge den kvalificerade vård- och 
omsorg som krävdes för omsorgstagare som drabbats av corona. I ett senare skede har även rehabilite-
ringsplaner upprättats, för att ge bästa möjliga förutsättningar för rehabilitering under vårdtiden. Följ-
samheten kring de basala hygienriktlinjerna har skärpts upp i samtliga verksamheter. 
Samarbetet med Vårdhygien och Vårdcentralen har varit bra.  
 
Kommunen har under året beslutat om att teckna ett 25- årligt hyresavtal med Länsgården för ett nytt 
vård- och omsorgsboende som innebär ytterligare 10 nya platser. Utökning av antalet platser samt 
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ändamålenliga lokaler innebär en mer optimal verksamhet och skapar också ett mer attraktivt boende 
för den enskilde.  
 
Under året har kommunen installerat nyckelfri hemtjänst i trygghetsboendet på Sörgården och planen 
är att även införa det på trygghetsboendet på Björkhaga men är senarelagt på grund av rådande 
pandemisituation. Trygghetsboendet Björkhaga har likställts med kommunens andra trygghetsboende 
som resulterat i minskad nattpersonal, vilket innebär att det inte finns stationär personal sedan juni 
månad.  
 
Sedan början av året har kommunen arbetat medvetet med motiverande samtal att ansöka om vård- 
och omsorgsboende gällande de brukare som har över 25 hemtjänsttimmar per vecka. Det har resulte-
rat i att elva omsorgstagare ansökt och fått bifall till vård- och omsorgsboende och flyttat från trygg-
hetsboendet Björkhaga.   
 
Antalet insatser för omsorgstagare inom hemsjukvården uppgår till 94 december 2020 och innebär att 
antalet insatser varit lägre under året till föregående år. När det gäller öppna insatser som hantera av 
arbetsterapeut har minskat från 346 insatser till 131 insatser under året 2020. Många ärenden är öppna 
men är troligen inte aktuella och är ett utvecklingsområde för att få fram relevant tid för att ett ärende 
ska vara aktuellt. Antalet öppna ärenden har minskat i förhållande till förra året. Inom hemtjänsten 
finns det i december månad 331 brukare inkluderat de brukare som enbart har larm, vilket är en 
ökning med 48 hemtjänsttagare.  
 
Nettokostnaden för äldreomsorgen redovisas till 124,5  miljoner kronor och visar ett underskott på  
0,2 miljoner kronor, vilket innebär att nettokostnaden minskat med 4 procent i förhållande till 
föregående år. Under året har ett stort omställningsarbete genomförts för att hitta en mer 
kostnadseffektiv hemtjänst. Dessutom har riktade statsbidrag från staten med anledning av covid-19 
påverkat utfallet positivt. Kommunen har under året erhållit riktade statsbidrag på totalt 9,7 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 128 procent mot föregående år.   
 
Insatser enligt LSS och LASS 
Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9 
§ punkt 9 LSS. Dessutom ingår boende för barn och unga i form av familjehem.  
 
Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. Förvalt-
ningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB. Verksamheten 
utgör daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Inom detta område ingår också övriga insatser enligt 
LSS och exempel på detta är råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, 
korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9 § punkterna 1, 3, 
4, 5, 6 och 7). 
 
Kommunen har totalt 22 brukare i boende med särskilt service och 26 brukare i daglig verksamhet. 
Inom personlig assistans har kommunen nio brukare och tre i extern regi. Inom LSS har kommunen 
fyra externa vårdplaceringar. 
 
Dagliga verksamheten Galaxen stängdes från 20 april för kommunens brukare som bor på ett grupp-
boende på grund av Covid-19. Viss aktivitet fortlöper dock såsom papperskörning, daglig verksamhet 
på Galaxen för personliga assistenter och brukare som bor i ordinärt boende. 
Den dagliga verksamheten har flyttat ut till gruppbostäderna så brukarna får fortsätta arbeta, men på 
hemmaplan. 
 
Nettokostnaden för denna verksamhet uppgår till 35,9 miljoner kronor och visar ett överskott på  
1,7 miljoner kronor och innebär en minskning av nettokostnaderna med 2 procent i förhållande till 
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föregående år. Överskottet beror dels på riktade statsbidrag med anledning av covid-19 för 
sjuklönekostnader samt skyddsmaterial och dels minskade vikariekostnader. 
 
Färdtjänst 
Verksamheten utgörs av färdtjänst för kommunens medborgare som har en funktionsnedsättning som 
är bestående och som innebär svårigheter att förflytta sig själv eller att åka med allmänna 
kommunikationer som ges enligt lagen om färdtjänst. Handläggningen av färdtjänsten sker av Region 
Örebro län. Corona-epidemin har påverkat kostnadsutvecklingen positivt då antalet resor minskat 
markant. Nettokostnaden för denna verksamhet uppgår till 1,7 miljoner kronor och innebär ett 
överskott med 0,3 miljoner kronor. I förhållande till föregående verksamhetsår är det en 
kostnadsminskning med 41 procent. 
 
Individ och familjeomsorg 
Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service 
inom individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska pro-
blem utan eget missbruk.  
 
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruks-
problem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insat-
ser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för 
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. 
Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är 
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller 
kombination av dessa.  
 
Verksamheten utgör också kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekono-
miskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten 
utför med stöd av föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verk-
samhet som fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om 
vårdnad, boende och umgänge. 
 
Pågående Covid-pandemi påverkar individ och familjeomsorgens verksamhet. Inflödet av ärenden har 
minskat något samtidigt som arbetet med placeringar försvåras och vissa ökade placeringskostnader 
har tillkommit till följd av detta. Korttidssjukskrivningen har ökat och fokus under inledningen av 
2020 har varit arbetsmiljöåtgärder/skyddsåtgärder mot smitta. Kommunen bedömer att en konsekvens 
av pandemin sannolikt är ett kraftigt ökat ärendeinflöde efter pandemins avklingande. 
 
Under året har individ och familjeomsorgen tagit emot 400 anmälningar kring barn. Motsvarande 
siffra för 2019 uppgår till 322 anmälningar. Barn och unga har under året haft 273 pågående ärenden 
2020 och 2019 är motsvarande siffra för pågående ärenden 280. Kommunen har senare verksamhetsår 
haft en minskad mottagning av ensamkommande flyktingbarn. 
 
Kommunen har under året haft 112 pågående ärenden inom missbruks- och vuxenvård. Under 2020 
hade förvaltningen 92 ärenden. Ärendemängen har därmed ökat. 
 
Verksamheten konstaterar en trend av ökad social oro i kommunen och en stor andel kan härledas en 
ökad inflyttning i kommunen av individer med låg försörjningsförmåga och sociala problem. Kom-
munen ser behov av att fortsätta utveckla kommunövergripande samverkan för att möta utvecklingen 
samt samverkan med andra samhällsaktörer som primärvård och polis. 
 
Under året har kommunen haft 408 pågående försörjningsstödsärenden. Under år 2019 hade 
förvaltningen 365 ärenden. Därmed kan kommunen se en ökning av antalet ärenden. Kommunens 
bedömning att den stora volymen nysvenskar som lämnar etableringsuppdraget under 2020 kommer 
att innebära ökat tryck på försörjningsstöd och arbetsmarknad bedöms riktig. Kommunen har arbetat 
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för att utöka arbetsmarknadsarbetet för att kunna möta behovet såväl i den ordinarie verksamheten 
som i och med projekt All in. Trots detta har kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat och detta bedöms 
härledas till såväl tidigare analys som till en ökad inflyttning av försörjningsstödstagare till 
kommunen. 
 
Digitaliseringen av ansökningsprocessen för ekonomiskt stöd är genomförd och är igång från maj 
månad. Målet var att inom sex månader ha 50 procent av klienter som ansöker digitalt, vilket innebär 
lättare hantering av ansökningarna och effektivisering i både tid och rättsäkerhet. Däremot har brister 
i programmet lett till att det inte är i fas.  
 
Kommunen arbetar med att minska placeringskostnaderna vilket bedöms möjligt inom ramen för 
redan befintliga placeringar. Förvaltningen har avslutat vissa pågående placeringar samt kunnat före-
bygga ett stort antal andra nyplaceringar genom andra insatser. Dock förekommer frekvent att indivi-
der med utbredda sociala problem inflyttar till kommunen där behov av kraftiga sociala åtgärder före-
ligger från dag ett i kommunen. Social dumping påverkar individ och familjeomsorgen där flera nya 
komplexa placeringsärenden tillkommit under 2020 till följd av inflyttning. Inflyttning av individer 
med stor social problematik bedöms öka snarare än minska i kommunen och detta leder till ökade 
placeringskostnader avseende såväl barn och unga, missbruk och skyddat boende. 
 
Vid en genomgång av antalet placeringar under innevarande verksamhetsår framkommer att majori-
teten av pågående placeringar rör individer som flyttat till kommunen. Det är inte ovanligt att nyin-
flyttade individer aktualiseras vid socialtjänsten kort efter inflyttning och att situationen då redan är så 
allvarlig att frågan om heldygnsvård aktualiseras kort därefter.  
 
Under första halvåret 2020 konstateras att 85 procent av placeringar barn- och unga är inflyttade till 
kommunen, 50 procent av placeringar vuxen/missbruk är inflyttade till kommunen samt att 100 pro-
cent av placeringar skyddat boende är inflyttade till kommunen. Kommunen har svårt att planera för 
denna utveckling eller förebygga densamma. Detta innebär att kostnadsutvecklingen är känslig och att 
ytterligare inflyttning av socialt utsatta individer snabbt kan leda till försämrat ekonomi. 
 
Nettokostnaden för denna verksamhet redovisas till 35,9 miljoner kronor och visar ett underskott på 
7,5 miljoner kronor. I förhållande till föregående år är det en utökning av nettokostnaderna med  
10 procent. Underskottet beror främst på ökade antalet barn- och vuxenplaceringar samt ökade 
kostnader för ekonomiskt bistånd. Kommunen har under året erhållit riktade medel på 0,5 miljoner 
kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården i kommunen. Individ 
och familjeomsorgen har erhållit 6,7 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, nyanlända samt ensam-
kommande barn och ungdomar under året, vilket är minskning med 40 procent mot föregående år. 
 
Gemensam administration vård och omsorg 
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för vård och omsorgs verksamheter och verk-
samhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. Nettokostnaden för gemensam administration redo-
visas till 7,8 miljoner kronor och innebär ett underskott med 2,4 miljoner kronor. Underskottet går att 
härleda till en jämförelsestörande kostnad i form av ett avgångsvederlag. I förhållande till föregående 
år är det en utökning av nettokostnaderna med 37 procent.  
 
Flyktingmottagande 
 
Verksamheten avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala 
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning. Kostnader som kommunen 
har är kostnader för flyktingen under det år flyktingen första gången tas emot i kommunen och tre år 
därefter. Exempel på kostnader är kostnader för mottagning och introduktion, administration, kostna-
der för tolk, ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning för flyktingars försörjning.  
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Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex föreberedelseklasser inom skola finns redovi-
sade under respektive verksamhet. Kommunen har under året erhållit 6,1 miljoner kronor i scha-
blonersättning från Migrationsverket som fördelas enligt kommunstyrelsens fastställda fördelnings-
modell. Det innebär att berörda verksamheter inom kommunen erhåller bidrag för integrationsarbetet 
samt att erhållna bidraget ska finansiera arbetet under fyra år och inte förbrukas fullt ut enskilda året. 
Kommunen kan konstatera att bidraget har minskat med 25 procent i förhållande till föregående år 
och de senaste månaderna syns tydligt en trendförändring i minskade bidrag.   
 
Idag har kommunen 11 inskrivna ensamkommande barn och ungdomar i stödboende. Samma tid 
föregående år hade kommunen totalt 6 ensamkommande barn och ungdomar i stödboende. Antalet 
inskrivna ungdomar har därmed ökat något mellan åren. 
 
Totalt har verksamheten finansierats med riktade statsbidrag under verksamhetsåret 2020 och 
genererat ett överskott med 0,2 miljoner kronor. Totalt har verksamheten omsatt 3,6 miljoner kronor, 
vilket är en minskning med 29 procent i förhållande till föregående år.  
 
Arbetsmarknadsåtgärder 
 
Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar 
(OSA) och extra tjänster som finansieras helt eller delvis av kommunen.  
 
Kommunen har under 2020 erbjudit arbetsmarknadsinsatser/beredskapsanställningar, där antalet 
beredskapsanställda har varit lägre i ett historiskt perspektiv utifrån Arbetsförmedlingens 
omstrukturering. Från totalt 23 anställda i januari 2020 till 22 beredskapsanställda i december 2020. 
Kommunen har under 2020 erbjudit totalt 30 ungdomar feriearbete.  
 
Hällefors kommun ansvarar för projekt All in som är ett EFS-projekt som främst riktar sig till öppet 
arbetslösa utlandsfödda kvinnor. Syftet med projektet är att minska långtidsarbetslösheten, utanför-
skap och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektet går också ut på att uppnå en bättre 
balans mellan olika åldrar på arbetsmarknaden. Projektet pågår under perioden 2017-09-01 till 2020-
09-30, och därefter fram till årsskiftet 2020/2021 kommer en utvärdering att ske.  
 
Kommunen har påbörjat arbetet med att växla ekonomiskt bistånd mot arbetsmarknadsåtgärder så som 
extra tjänst och offentligt skyddad anställning i samarbete med arbetsförmedlingen. 
 
Totalt har nettokostnaderna för kommunens arbetsmarknadsåtgärder kostat 1,8 miljoner kronor och 
innebär ett underskott med 0,4 miljoner kronor i förhållande till budgeterat. Kommunen har totalt haft 
en omsättning på 10,3 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är ofinansierade kostnader för 
verksamheten vid årets ingång. Förvaltningens bedömning är att insatserna i arbetsmarknad är 
nödvändiga för att undvika ett sämre resultat i utfallet för ekonomiskt bistånd och insatser i arbets-
marknad beräknas leda till minskade kostnader totalt för kommunen. Totalt under året har verk-
samheten erhållit 0,6 miljoner kronor i riktade statsbidrag från Migrationsverket, vilket är en 
minskning med 25 procent.  
 
Affärsverksamhet 
 
Här samlas verksamheterna arrendeverksamhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och avloppshanter-
ing samt avfallshantering. Nettokostnaden för verksamheten kollektivtrafik redovisas till 1,2 miljoner 
kronor och innebär ett underskott med 0,6 miljoner kronor i förhållande till budgeterat. 
 

Gemensam fastighetsförvaltning 
 
Kommunens gemensamma fastighetsförvaltning består av kommunalägda fastigheter med en total 
lokalyta om ca 27 000 m². Den 1 januari 2028 sjösattes den nya fastighetsenheten som fått i uppdrag 
att sköta fastighetsförvaltning av kommunens fastigheter.  
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Grönyteskötseln av tomtmark intill kommunfastigheterna genomförs denna säsong i egen regi av 
kommunanställd personal. Förvaltningens bedömning är att kvaliteten på skötseln höjts avsevärt jäm-
fört mot tidigare år, då skötseln legat på entreprenad, vilket många lovord och positiva kommentarer 
till enheten också vittnar om. Att grönyteskötseln håller hög kvalitet är viktigt för både lokalhyres-
gäster såsom elever, brukare och personal, men också kommunmedborgarna då skötseln av det offent-
liga rummet har en avgörande betydelse för hur kommunen som helhet uppfattas. 
 
En enkät avseende inomhusklimatet på Klockarhagsskolan har genomförts med anledning av de bris-
ter i detsamma som uppdagades vid verksamhetens senaste skyddsrond. Enkätsvaren kommer att ligga 
till grund för åtgärder för att förbättra inomhusklimatet för både elever och personal. Det handlar 
främst om att rumstemperaturen upplevs som för varm under sommarhalvåret och för kall under 
vinterhalvåret samt att luften upplevs som dålig. Enkätsvaren har legat till grund för en åtgärdsplan 
för att komma tillrätta med de problem som uppdagats i enkäten.  
    
Kommunen har under året arbetat med uppdraget att etablera en ny förskolebyggnad med fem avdel-
ningar och tillagningskök med placering vid förskolan Lärkan. En ny byggnad innebär att kommunen 
erhåller ändamålsenliga lokaler för förskolan i Hällefors. När schaktarbeten för grundläggning av nya 
förskolan påbörjades i mitten av juni påträffades källargrunder efter de bostadshus som tidigare stod 
på platsen och som revs på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget år 2005. Det visade det sig 
dock att byggnaderna som revs, inte sanerats från miljöfarligt avfall innan rivning. Som ägare till 
marken måste den saneras från föroreningen oavsett vad den i framtiden ska användas till, så samtliga 
massor i grunderna har borttransporteras till mottagare för farligt avfall. Åtgärden kostar kommunen 
6,7 miljoner kronor och finns redovisat under omställningskostnader. I samband med detta har 
projektet blivit förskjutet ett år framåt och nya förskolan beräknas vara klar till sommaren 2021. 
 
Dessutom har kommunen projekterat och upphandlat underhåll och verksamhetsanpassningar av 
gamla kommunhuset som innebär nya verksamhetslokaler för socialtjänst, hemtjänst, lärcentra samt 
folkbiblioteket. Avtal är tecknat med upphandlat företag och ombyggnationen är påbörjad och beräk-
nas vara klar under slutet av år 2021. 
 
Kommunen har valt att tidigarelägga investeringsåtgärder inom fastighet för att injicera likviditet i 
kommunens näringsliv utifrån rådande krissituation. Bland annat har kommunen bytt Lindholmstor-
pets stalltak och iordningställt parkeringen vid Hurtigtorpet.  
 
Nettokostnaden för fastighetsförvaltningen uppgår till 3,0 miljoner kronor och innebär ett överskott 
med 0,8 miljoner kronor. Under året har fastighetsförvaltningen tilläggsbudgeterats för s k 
näringslivsbefrämjande åtgärder i form av tidigarelagda investeringar med 1,9 miljoner kronor där 
verkliga utfallet blev åtgärder med 0,7 miljoner kronor. Om de näringslivsbefrämjande åtgärderna 
exkluderas redovisar fastighetsförvaltningen ett underskott med 0,7 miljoner kronor. Orsaken är stora 
kostnader för akuta reparationer och höga konsultkostnader för projektering inför renovering av 
Kronhagsskolans gymnastikhall med dusch- och omklädningsrum, renovering av Centralköket, 
ombyggnationen av Kommunhuset samt förskolan Lärkan.  Bland större akuta reparationsåtgärder kan 
nämnas återställning efter oplanerade dräneringsarbeten vid Sporthallen, avloppsstopp på 
Gillersvägen 16 som orsakats av ett hål på en ledning där det läckt in jordmassor som satt igen 
ledningen. Även kostnader för den nya detaljplanen vid Lärkans förskola var obudgeterade.    
 
Gemensamma verksamheter 
 
Under gemensamma verksamheter redovisas verksamheter som har en övergripande kommunnytta. 
Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort;  
t ex kommunledning och central administration, arkiv, telefonväxel etc, dels kostnader för sådana 
verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av (fri nyttjande och internköp). 
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Kommunen har under året fortsatt att utveckla kommunens hemsida och sociala medier. Arbetet har 
till stor del styrts av det s k  tillgänglighetsdirektivet som kommer att vara fullt ut i kraft från halv-
årsskiftet 2021. I praktiken innebär det bättre möjligheter för funktionsvarierade att kunna tillgodo-
göra sig innehållet och att meddela sig med kommunen digitalt. Planen är också att uppgradera hemsi-
dan på ett sådant sätt att verksamheterna ges möjlighet att erbjuda e-tjänster i högre uträckning än 
idag. 
 
Corona-pandemin har inneburit många nya arbetsrättsliga frågor som harr ställts, frågor som krävt 
utredning, efterforskning och kontakt med SKRs jurister. Ett flertal svåra personalärenden har också 
hanterats, där en del är kopplat till covid-19.  
 
Kommunchefsrekrytering har genomförts under året tillsammans med kommunstyrelsens presidium. 
Kommunen genomförde en rekrytering under våren som inte resulterade i en tillsättning utan under 
hösten genomföres ytterligare en rekryteringsprocess. Tjänsten är tillsatt från och med 8 februari 2021 
och en temporär lösning har gjorts för hösten 2020.  
 
Under februari månad genomfördes en uppvaktning av kommunens anställda med 25 års anställning. 
Kommunen har under året genomfört en upphandling av företagshälsovård som resulterat i ett nytt 
avtal från oktober månad. Under oktober månad genomfördes en introduktion för nyanställda.  
 
Under året har kommunen tillsammans med konsult skapat förutsättningar för kommunen att arbeta 
med internbudget för verksamhetsåret 2021 i uppföljnings- och budgetverktyget Budget och Prognos 
och genomfört internutbildning för de som haft behov.  
 
Med anledning av förändrat arbetsätt under pandemin med distansmöten har funktionen med Skype 
ökat markant. Detta har medfört att Formens hus konferensrum har kompletterats med teknisk utrust-
ning för detta. Ett 100-tal arbetsplatser har också utrustats med Skype-möjligheter. 
 
Förvaltningens IT-enhet har flyttat in i kommunledningskontoret i Formens hus där övriga stödfunkt-
ioner finns placerade, vilket inneburit arbete med att iordningställa kontor, utrymmen och förråd. 
Detta har även inneburit många fysiska installationer och att fiberkablar mellan byggnader har flyttas 
eller uppraderats för att möjliggöra renovering av g:a kommunhuset. 
 
Nettokostnaden för gemensamma administrationen redovisas till 22,9 miljoner kronor och är  
1,5 miljoner bättre än budgeterat och beror på allmän återhållsamhet och att planerade åtgärder inte 
kunnat vidtas p g a covid-19. I förhållande till föregående år innebär det att nettokostnaderna minskat 
med 1 procent.  
 

Kostverksamhet 
 
Kommunens kostverksamhet är centraliserad sedan sex år tillbaka och ansvarar för all kosthållning 
inom både skola och äldreomsorg. Kostverksamheten består av gemensamma kostnader för central-
köket i Hällefors, Björkhagas kök samt Sörgårdens kök i Grythyttan som inte kan hänföras till reste-
rande verksamheter inom kommunen. Normalt serverar verksamheten ungefär 1290 portioner (lunch) 
per dag i köken. 
 
Covid-19 har rört om i verksamheten då färre antal elever ätit lunch, samt att det skett justering i elev-
restaurangerna för att säkerställa god hygien och minimera smittspridning. Matsalarna inom äldre-
omsorgen är stängda och andra rutiner har satts upp för att hantera den förändringen.   
 
Måltidsverksamheten har bestämt att avsluta distribution av matlådor till hemtjänstens lokaler på 
Bergsslagsvägen. Hemtjänstens personal får istället hämta dessa matlådor från Björkhaga köket. Pri-
mära syftet till förändringen är att öka livsmedelssäkerheten, att få kontroll att den mat som lagas 
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också hämtas samt att öka servicen med närmare dialog med hemtjänstens personal vid snabba för-
ändringar. 
 
Projekt gråärta i form som filodegsrulle, inkluderade Delmat, Örebro universitet, Hällefors kommun, 
Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun Samtal med Delmat har förts angående testköp av 
övrigt sortiment för att hitta en god samarbetsform, med målsättning att få in vissa produkter som 
avtalsvara, antingen som ramavtal eller via grossist.  
 
Arbete med ett övertagande av köksmaskiner i köken som finns i bostadsbolagets fastigheter har fort-
gått som resulterat i en gränsdragningslista. En hyresförhandling kvarstår för att få rätt hyresnivå då 
ett övertagande innebär att framtida underhåll flyttas till kommunens måltidsverksamhet. Kommunen 
räknar med att processen blir klar under kommande år.   
 
Totalt redovisar gemensamma kostverksamheten ett översekott på 0,3 miljoner kronor i förhållande 
till fastställd budget och beror att livsmedelsinköpet har sjunkit med anledning av att verksamheten 
serverat mindre antal portioner till elever under året. 
 
Planeringsreserv 
 
Årligen beslutar kommunstyrelsen om att avsätta 0,75 procent av kommunens skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag till en planeringsreserv för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde att kunna ha 
som reserv vid oförutsedda händelser eller vid händelse av nya statliga direktiv under löpande verk-
samhetsår. Utifrån 2020 års helårsprognos har kommunstyrelsen beslutat att årets planeringsreserv 
inte får utnyttjas i och med att kommunstyrelsen totalt prognostisera ett underskott. Detta gör att 
planeringsreserven uppvisar ett överskott med 3,4 miljoner kronor för år 2020.  
 

Intern ränta 
 
Sveriges Kommuner och Regioner presenterar årligen en intern räntesats för kommuner och regioners 
beräkning av kapitalkostnader. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den 
genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livs-
längd. Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för 
aktiverade investeringar. Totalt har kommunens internränteintäkt utfallit med 0,3 miljoner kronor mer 
än budget och uppgår totalt till 3,7 miljoner kronor för år 2020. 
 

Pensionskostnader 
 
Totalt har kommunens pensionskostnader, som inte finansieras via generella PO-påslaget enligt 
SKR:s rekommendationer, -1,6 miljoner kronor högre än budgeterat och uppgår totalt till 14,1 
miljoner kronor.  
 

Covid-19 
 
Totalt har kommunen erhållit 12,7 miljoner kronor extra i generella statsbidrag med anledning av 
Covid-19 och av dessa medel har kommunen budgeterat 7,1 miljoner kronor för åtgärder och 
merkostnader i verksamheterna. Under år 2020 har totalt 4,0 miljoner kronor används still åtgärder 
och merkostander utifrån rådande situation. Bland annat har kommunen valt att tidigarelägga 
investeringsåtgärder inom infrastruktur och fastighet för att injicera likvititet i kommunens näringsliv. 
Totalt redovisas ett överskott med 3,1 miljoner kronor i förhållande till det som budgeterats. 
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Investeringsredovisning (belopp i tkr)

Nettokostnad/ Nettokostnad/ Budget Avvikelse
Bruttokostnad Bruttokostnad 2020

2019 2020 (inkl tilläggs-
budget)

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
IT-investeringar 1 356 1 400 1 885 485
Inventarier 118 - 345 345
Omvårdnadshjälpmedel 113 172 400 228
Inventarier måltidsverksamhet - 362 400 38
Inventarier förskolan - - 1 200 1 200

Bibliotek 28 - - -

Planerat underhåll gator och vägar 1 592 1 688 1 800 112
Gata och väg 1 899 2 031 2 600 569
Tillgänglighetsanpassa gata 352 599 500 -99
Trafiksäkerhetsåtgärder 119 141 350 209
Offentlig belysning 2 040 762 1 000 238
Kommunala broar 503 0 500 500
Parkanläggningar 300 327 600 273
Kommunala lekplatser 65 732 70 -662
Kommunala badplatser - - 50 50

Ga kommunhuset - 9 836 11 000 1 164
Ny förskola vid Lärkan 1 894 17 276 25 700 8 424
Klockarhagsskolan - 557 - -557
Pihlskolan tak - 1 544 - -1 544
Grythyttans skola utemiljö - 3 286 - -3 286
Planerat underhåll fastighet - - 5 800 5 800
Pihlskolan fönster 1 246 - - -
Grythyttans skola ventilation 4 946 - - -
Mark Gillershöjden 15:3 - 20 - -20
Projektering ventilation Klockahagssk - - 200 200
Summa skattefinansierad 16 571 40 733 54 400 13 667

Avgiftsfinansiserad verksamhet
Kommunstyrelse
VA-investeringar 3 759 5 229 14 500 9 271

Summa avgiftsfinansierad 3 759 5 229 14 500 9 271

Totala investeringar 20 330 45 962 68 900 22 938
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Förklaringar till investerings-
redovisningen 
 
Hällefors kommuns investeringar gällande gator och vägar, parkanläggningar, lek- och badplatser samt 
vatten och avlopp utförs av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Det innebär att kommunen äger 
alla tillgångar och att förbundet fakturerar löpande för de investeringar som utförs. Däremot har för-
bundet enbart investerat i 52 procent av investeringsvolymen under året, vilket gör att kommunen kan 
konstatera att utfallet genererar i ett överskott på totalt 10,5 miljoner kronor avseende den tekniska 
delen.  
 
Skattefinansierade investeringar 
 
IT 
Under året har kommunen genomfört IT-investeringar med 1 400 tkr. Investeringsbudgeten uppgår 
totalt till 1 885 tkr och innebär ett överskott med 485 tkr. Bland annat har investeringar inom KNÖL-
samarbetet genomförts genom utveckling av den kommungemensamma noden som har skapats. 
Dessutom investerar kommunen i licenser, utbyggnad/utbyte av IT-infrastrukturen och servicemiljön 
samt utveckling av IT-funktioner. Av budgeten avser 450 tkr utbyte och utveckling av skola, vård och 
omsorgs IT-utrustning som redovisas som en driftkostnad i och med att utvecklingen går mot bärbar 
utrustning. Dessutom finns det budgeterat 100 tkr avseende fiberutbyggnad om behov uppstår. 
 
Inventarier 
Totalt har kommunen en investeringsbudget för möbler på 2 345 tkr och under året har investeringar 
genomförts på totalt 533 tkr. Inom den pedagogiska verksamheten har i stor utsträckning finansierat 
mindre inköp genom riktade statsbidrag. Dessutom har kommunen beslutat ett antal lokalförändringar 
som innebär att vissa kommunala verksamheter kommer flytta till ombyggda anpassade 
verksamhetslokaler som gör att verksamheter väljer att avvakta med inköp i väntan flytt till nya 
verksamhetslokaler. Av totala budgeten avser 1 200 tkr inköp av inventarier för nya förskolelokaler i 
Hällefors tätort där förseningar gjort att investeringen är framflyttat till verksamhetsåret 2021. 
 
Gator och vägar 
Inom gata och park har budgeterats 5,7 miljoner kronor avseende planerat underhåll, tillgängslighets-
anpassningar, trafiksäkerhetsåtgärder samt reainvesteringar för kommunala broar. Samhälls-
byggnadsförbundet Bergslagen har fakturerat kommunen för utförda investeringar på totalt 4,5 
miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 1,2 miljoner kronor.  
 
Under året har förbundet genomfört investeringsutgifter på totalt 0,8 miljoner kronor för offentlig 
belysning, vilket innebär ett överskott med 0,2 miljoner kronor utifrån budgeterade utgifter.  
 
Parkanläggningar 
För verksamhetsåret 2020 har kommunen budgeterat för 600 tkr för kommunens parkanläggning, 
vilket förbundet förbrukat 327 tkr, och innebär ett överskott med 273 tkr. Förbundet har genomfört en 
anläggning av skifferyta samt skifferblock på torget i Hällefors tätort samt fortsatt terrassering och 
planering av träd längst RV 63.  
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Kommunala lekplatser 
Under 2020 har kommunen budgeterat 70 tkr för de fyra kommunala lekplatser som kommunen har, 
och innebär att förbundet enbart ska projektera för kommande års investeringar.  Förbundet har flyttat 
och rustat upp allmänna lekplatsen vid Kyllervägen i Hällefors tätort på totalt 732 tkr på uppdrag av 
kommunen. Lekplatsen har därmed fått en bättre placering med anpassning av gångvägssystemet samt 
lekredskap som är anpassade för fler åldrar. Underskottet har finansierats genom omdisponering av 
andra tekniska investeringsprojekt.  
 
Kommunala badplatser 
För verksamhetsåret 2020 har kommunen budgeterat för 50 tkr för de två kommunala badplatser som 
kommunen har, vilket förbundet inte förbrukat under året.   
 
Fastighetsförvaltning 
Totalt förbrukade fastighetsförvaltningens 73 procent av fastställd investeringsbudget på 42,7 
miljoner. Det beror på försening av nybyggnation för förskolan samt även en viss försening av 
kommunhusprojektet.  
 
Planerat underhåll för fastighetsförvaltningen utgörs av renovering av källarlokaler på Klockarhags-
skolan, renovering av utemiljön på Grythyttans skola samt takbyte på B-huset på Pihlskolan. Totalt har 
förvaltningen haft 6,0 miljoner kronor till planerat fastighetsunderhåll där utgifterna slutat på 5,4 
miljoner kronor och innebär ett överskott med 0,6 miljoner kronor. Det beror på att takbytet på 
Pihlskolan blev billigare än beräknat och då det projektet utfördes sent på året kunde inte medlen som 
blev över inte användas till annat heller trots att behovet i fastighetsbeståndet är stort. 
 
Förskoleprojektet har försenats med anledningen av att det upptäcktes föroreningar i mark som var 
tvunget att åtgärdas innan projektet kunde fortgå. Under år 2020 har projektet haft 17,3 miljoner 
kronor i utgifter och kommunen har beslutat att tilläggsbudgetera 6,3 miljoner kronor till år 2021 för 
att slutföra projektet. Totalt beräknas investeringsprojektet ha utgifter på totalt 25,7 miljoner kronor.  
 
Fastighetsförvaltningen har under året tilläggsbudgeterats med 11,0 miljoner kronor för renovering av 
gamla kommunhuset. Renoveringen kommer att färdigställas under år 2021 och totalt beräknas 
investeringsprojektet ha utgifter på totalt 35,8 miljoner kronor. Under år 2020 har projektet haft 
utgifter på totalt 9,8 miljoner kronor och innebär ett överskott med 1,2 miljoner kronor.  
 
Taxefinansierade investeringar 
 
Vatten och avlopp 
Planerade VA-investeringar har budgeterats till 14,5 miljoner kronor. Eftersom projekt avseende ett 
minireningsverk i Älvestorp, omläggning och förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte i 
Sikfors samt ledning och pumpstation i Sikfors kvarstod efter år 2019 har kommunen under året 
tilläggsbudgeterat 8,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 för att slutföra föregående års projekt. 
Förbundet har förbrukat 36 procent av budgeterade investeringsmedel vilket innebär ett överskott med 
9,3 miljoner kronor. Eftersom alla investeringsprojekt som planaterats för år 2020 ännu inte är 
slutförda önskar förbundet en tilläggsbudgetering med totalt 9,3 miljoner kronor för verksamhetsåret 
2021.  Investeringarna avser ett minireningsverk i Älvestorp, omläggning och förnyelse av 
spillvattenledning samt brunnsbyte i Sikfors samt ledning och pumpstation i Sikfors som blivit 
försenade p g a problem med markägare, leverantörsbyte samt personalbrist och är åtgärder som måste 
genomföras då kommunen har föreläggande på det som finns idag. 
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Kommunala äganden 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund inom norra Örebro län. Förbundet 
bildades 2003 och har sitt säte i Nora. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingår kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet ansvarar för dels kommunens tekniska verk-
samheter såsom gator och vägar, VA och avfallshantering, dels för kommunens verksamheter inom 
städ, bad- och parkanläggningar. Dessutom ingår numera från årsskiftet 2016/2017 även ansvaret för 
kommunernas naturvård och trafiksäkerhet. 
 
 Kommunens andel i förbundet: 15,2 % 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens vision är att verka för utökat samarbete mellan kommunerna 
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet 
utför tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö. 
 
Förbundet ska tillgodose 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 avfall på rätt ställe. I förbundets uppdrag i Hällefors inom gata och park ingår 
att förvalta vägar, grönytor, belysningspunkter, fyra kommunala lekparker, två kommunala badplatser, 
broar samt skogsförvaltning. All lokalvård utförs på uppdrag av förbundet i egen regi från halvårs-
skiftet 2014. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de 
fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2004 och 
Lindesbergs kommun är värdkommun.  
 

 Kommunens andel i nämnden: 15,2 % 

 
Nämnden hanterar kommunala myndighetsuppgifter inom främst miljö- och byggområdena för kom-
munerna. Arbetet styrs framför allt av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen. 
Förutom miljö- och byggfrågor arbetar förvaltningen med fysisk planering, energirådgivning samt 
kart- och mätningsverksamhet för de fyra kommunerna. 
 
Bergslagens Räddningstjänst 
Ansvaret för kommunens räddningstjänst ligger hos kommunalförbundet Bergslagens 
Räddningstjänst. Förbundet bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, 
Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Förbundet ansvarar för ett område som 
inbegriper 86 000 människor. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. 
Räddningstjänstområdet 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. 

  
 Kommunens andel i förbundet: 8,09 % 
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Syftet med räddningstjänstförbundet är att medlemskommunerna ska erhålla en effektiv räddnings-
tjänst till en sammantaget låg kostnad. 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. 
     
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till 
risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att 
BRT ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom 
och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om 
dessa risker. 
 
Bergslagens Överförmyndarnämnd 
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 
Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med huvuduppgiften att utöva tillsyn över 
förvaltare och gode män, regleras av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är tillsammans med 
kommunstyrelse, valnämnd och revisorerna en obligatorisk verksamhet.  
 
 Kommunens andel i förbundet: 15,2 % 
 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2011 och 
Ljusnarsbergs kommun är värdkommun. Nämnden och dess förvaltning ska vara en kvalificerad 
resurs i norra länsdelens kommuner för att ge huvudmännen trygghet.  
 
Enhetens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare. Enheten bygger på 
principen att alla åtgärder ska vara till gagn för den enskilde huvudmannen, det vill säga den person 
som har god man eller förvaltare. Enheten har även som uppdrag att rekrytera, utbilda och stödja ställ-
företrädare såsom gode män och förvaltare. Enheten informerar allmänheten och övriga myndigheter 
om verksamheten. 
 
Hällefors Bostads AB 
Hällefors Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolaget har till uppgift enligt bolags-
ordningen att i huvudsak äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla fastigheter i vilka bostäder 
upplåts med hyresrätt i Hällefors kommun. Enligt bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska sträva 
efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemil-
jöer som och funktionella lokaler. Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en 
miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i 
det naturliga kretsloppet. Bolaget ska vidare bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen. 
Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och funktionshindrade erbjuds 
goda möjligheter till ett attraktivt boende samt medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra 
individuella val i sitt boende.  
 
 Kommunens ägarandel: 100,0 % 
   Totalt aktiekapital: 15 300 tkr 
 
Totalt har bostadsbolaget ett fastighetsbestånd som omfattar 45 fastigheter. Bostadsbestånd på 787 
lägenheter har total yta på 44 480 kvm. Dessutom har bolaget lokalytor på totalt 15 414 kvm.  
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Rinmansstiftelsen 
Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska 
verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att 
främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors 
kommun äger 46,00 procent av stiftelsekapital. Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och 
undervisningsmaterial som hyrs ut till Rinman Education AB som är ett helägt dotterbolag till stiftel-
sen. Rinmansstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors i lokaler på Ovakos industriområde. 
 
Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan 
Hällefors kommun äger 9,09 procent av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av Häl-
lefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR och 
Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att 
skapa ett europeiskt center för måltid i Grythyttan 
 
Kommuninvest ekonomisk förening 
År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa orga-
nisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk 
borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en 
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest har inget 
vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsoli-
dering tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och af-
färsmässighet. Vid årsskiftet 2020/2021 var totalt 292 kommuner och landsting medlemmar i för-
eningen av totalt 310.  
 
Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs 
av Kommuninvests medlemskommuner. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus 
på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden. 
Som kommunägt bolag regleras verksamheten av Kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Öre-
bro. 
 
Region Örebro län 
Örebro läns organisation förändrades från och med den 1 januari 2015. Landstinget och Region-
förbundet gick efter regeringens godkännande samman i Region Örebro län, vilket innebär att båda 
organisationernas tidigare ansvar nu organisatoriskt har samlats. I samband med denna förändring 
genomfördes också en skatteväxling med tre öre från kommunen till Region Örebro län vilket besluta-
des av fullmäktige under 2014. Regionen har ett flertal samverkansråd, där kommunen är tillförsäkrad 
representation. Uppdraget att utveckla länets 12 kommuner ligger nu hos Region Örebro län.  
 
Genom regionbildningen har den regionala politiska nivån en roll som innebär att vara företrädare för 
Örebro län, bland annat gentemot staten. Regionorganisationens uppdrag är att driva och samordna 
arbetet med en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, ut-
veckling och utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala upp-
draget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård, tolkförmedling, att vara 
huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal samverkan och intressebevakning. 
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Ord- och begreppsförklaringar 
 

 DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING           
  
 
 
 
  
           
                                     
 RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS 
           
    
 
 
 
   
 

                                   BALANSRÄKNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisningen visar de olika verksamhet- kapitalet har anskaffats (eget kapital, avsättn-  
ernas budgeterade respektive redovisade intäkter  ingar, samt lång- och kortfristiga skulder).  
och kostnader. Ett sammandrag av verksamhet- Anläggningstillgångar: fast och lös egendom  
ernas intäkter och kostnader tar vi med oss till  avsedda att stadigvarande innehas. 
resultaträkningen. Omsättningstillgångar: lös egendom som inte 
Resultaträkningen visar hur förändringen av  är anläggningstillgångar. 
det egna kapitalet under året har uppkommit.  Eget kapital: består av anläggningskapital  
Det egna kapitalets förändring kan även avläsas (bundet kapital i anläggningar m m) rörelsekapital 
av balansräkningen, genom att jämföra eget (fritt kapital för framtida drift- och investerings- 
kapital i de två senaste årens balansräkningar. ändamål). Anläggningskapitalet utgör skillnaden 
Investeringsredovisningen visar hur mellan anläggningstillgångar och långfristiga 
kommunens investeringar fördelat sig på olika skulder. Rörelsekapitalet däremot utgör 
ansvar under året. Den ger också uppgift om årets skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
nettoinvesteringar som förs in i kassaflödes- kortfristiga skulder (det avspeglar kommunens 
analysen. finansiella styrka). 
Kassaflödesanalysen visar hur kommunen Avsättningar: motsvarar förpliktelsen av 
fått in pengar och hur dessa använts under pensioner intjänade från och med år 1998. 
året. Skillnaden mellan likvida medel vid årets Långfristiga skulder: skulder som förfaller mer 
början och likvida medel vid årets slut är årets än ett år efter räkenskapsårets utgång. 
kassaflöde. Kortfristiga skulder: kortfristiga lån och skulder 
Balansräkningen visar den ekonomiska som förfaller inom ett år från bokslutsdagen. 
ställningen vid en viss tidpunkt och hur den har Likviditet: betalningsberedskap på kort sikt. 
förändrats under året. Tillgångarna visar hur Soliditet: andelen eget kapital av de totala 
kommunen har använt sitt kapital (i omsättnings- tillgångarna, d v s graden av egen finansierade och 
anläggningstillgångar) respektive hur tillgångar. Måttet visar den finansiella styrkan 
 på lång sikt. 

Budgeterade och redovisade 
kostnader/intäkter för den 
löpande verksamheten 

Nettoinvesteringar =  
årets investeringar minus  
investeringsbidrag 

Intäkter 
Kostnader 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

Inbetalningar 
Utbetalningar 
ÅRETS KASSAFLÖDE 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
__________________________________________________________ 
 

Eget kapital  
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
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Bolagsordning för Hällefors Bostads AB, dnr KS 
21/00038 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-12 § 82 
Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag: En 
handledning från Sveriges Allmännytta och Sveriges Kommuner och 
Regioner, 2019 
Bolagsordning för Hällefors Bostads AB, daterad 2021-03-08 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag på ny 
bolagsordning för Hällefors Bostads AB utifrån kommunstyrelsens uppdrag. 
Förvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens presidium haft dialog 
med bostadsbolaget där bolaget haft möjlighet att ställa frågor och komma 
med synpunkter utifrån de förändringar som presenterats. 
 
I förslaget är den största förändringen att förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman. 
 
Utifrån skriften Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
har förvaltningen även ändrat vissa delar för att följa dess rekommendation 
samt kompletterat med stycket gällande bolagsstämmans kompetens som 
tidigare inte funnits i bolagsordningen. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till ny bolagsordning för Hällefors Bostads AB antas.  

 
- Tidigare bolagsordning för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 

 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson 
(M) fråga om förändringar inom det ekonomiska området i stycket 
bolagstämmans kompetens, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig 
under ärendets behandling. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till ny bolagsordning för Hällefors Bostads AB antas.  

 
Tidigare bolagsordning för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 
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1 Firma  

Bolagets firma är Hällefors Bostads Aktiebolag.  
 
2 Styrelsens Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Hällefors kommun, Region Örebro län. 
 
3 Verksamhetsföremål  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som allmännyttigt kommunalt 
bostadsföretag huvudsakligen äga, förvalta, förvärva, uppföra och 
tillhandahålla fastigheter i vilka bostäder upplåts med hyresrätt i Hällefors 
kommun. Bolaget skall även i begränsad omfattning förvalta, affärslägenheter 
samt kollektiva lokaler och andra anordningar i Hällefors kommun. Förvärv, 
försäljning eller rivning av fastigheter skall ske i samråd med 
kommunstyrelsen. 
  
4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Hällefors kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.  
 
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Hällefors kommun. 
 
5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda inhämta kommunfullmäktige i Hällefors kommun 
möjlighet att ta ställning godkännande i innan sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Exempel på 
sådana frågor är förändring av aktiekapitalet, ny upplåning med kommunal 
borgen samt förvärv, försäljning och rivning av fastigheter. 
 
6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 
kronor. 
 
7 Antal aktier 

I bolaget skall finnas lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier. 
 
8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med fem personliga suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hällefors kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 
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Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om 
han/hon ej ersätter ledamot. 
 
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att, i de ärenden där 
tystnadsplikt gäller, iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
  
9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en 
auktoriserad eller godkänd revisor med en suppleant. För revisorn får av 
bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och i förekommande 
fall revisorssuppleantens suppleantens uppdrag gäller till slutet av  den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 
kommunfullmäktige i Hällefors kommun utse en lekmannarevisor med och en 
suppleant. 
 
11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
12 Närvarorätt vid bolagsstämma 

Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman. 
 
13 Ärenden på årsstämman 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till be- 
handling: 
  

1 Stämmans öppnande 
2 Val av ordförande vid stämman 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 
5 Val av en eller två justeringsmän 
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lek- 

  mannarevisorns granskningsrapport 
8 Beslut om 

  a   fastställelse av balans- och resultaträkningen 
  b  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

        fastställda balansräkningen  
  c   ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör    

9  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 
   revisorn med ersättare 

10  Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske 
11  Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt 

 aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
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14 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor skall fattas av bolagsstämman: 
- Bildandet av bolag 
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande 20.000.000 kronor 

exklusive moms 
- Investering i fast egendom överstigande 10.000.000 kronor exklusive 

moms 
 
15 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
16 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
17 Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av hen ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 
 
18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Hällefors kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.  
 
19 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige 
i Hällefors kommun. 
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Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, dnr KS 21/00039 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-10 § 183 
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, daterad 2021-03-11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag på nytt 
ägardirektiv för Hällefors Bostads AB utifrån kommunstyrelsens uppdrag att 
arbeta fram tydliga mätbara mål med indikatorer. Förvaltningen har 
tillsammans med kommunstyrelsens presidium haft dialog med 
bostadsbolaget där bolaget haft möjlighet att ställa frågor och komma med 
synpunkter utifrån de förändringar som presenterats. Förvaltningen har tagit 
hänsyn till diskussioner som förts på dialogen i det nu presenterade förslaget. 
 
Förvaltningen har valt att återlägga de tidigare mer detaljerade delarna i 
direktiven för att skapa den tydlighet som förvaltningen har fått i uppdrag. 
Dessa delar inrättades som ett förslag år 2012 efter genomgång med Maqs 
advokatbyrå som kommunen då anlitade som experter i framskrivande av 
styrdokument och förvaltningsavtal gällande bolaget. Förvaltningen är 
medveten om att det är en ökad detaljstyrning av bolaget som förvaltningen 
ändå rekommenderar. 
 
I förslaget har fyra mätbara verksamhetsmål tagits fram med tydliga 
indikatorer. Förvaltningen har även kompletterat med agenda 2030 som en 
viktig verksamhetsinriktning för bolaget för att följa kommunens strategiska 
målsättningar. Utifrån dialogen med bolaget har representanter för  
bolagsstyrelsen och tjänstepersoner framfört önskemål om att lägga till 
ytterligare fyra målområden inom agenda 2030; Mål 7, 11, 13 samt 15, vilket 
förvaltningen kompletterat i direktivet. Dessa målområden förstärker bolagets 
verksamhetsutveckling och de verksamhetsmål som föreslås för bolaget 
inryms inom dessa fyra målområden. 
 
 
 



2(3) 

 

 
Inom avsnittet verksamhetsinriktning har även nedanstående två punkter 
kompletterats: 
 

• fastställa en policy för hyressättning samt underhållsplan för hela 
fastighetsbeståndet.  

 
• bidra till att de kommunala miljöerna berikas med konstnärlig 

utsmyckning och förvaltas för ett bestående  konstnärigt värde. 
 
Dessutom ingår ett avsnitt som tydliggöra ägardialogen mellan kommunen 
och bolaget. Bolaget ska träffa av kommunstyrelsens utsedda representanter 
minst sex gånger per år enligt fastställt styrdokument kallat Årshjul för 
ägardialog där bland annat frågor av strategiskt och gemensamt intresse 
behandlas. Kommunen är ansvarig för dess genomförande. Århjulet ska 
årligen fastställas av kommunfullmäktige. Bolaget ska vidare kontinuerligt 
medverka vid möten med kommunens ansvariga tjänsteperson i syfte att 
underlätta planering och genomförande av projekt i frågor av gemensamt och 
kommunövergripande intresse.   
 
Slutligen föreslås områden som ska leda till ökad samverkan mellan bolaget 
och kommunen, som ingått i tidigare ägardirektiv för bolaget.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Inom finansiella direktiv föreslås fyra mätbara finansiella målsättningar 
med tydliga indikatorer som möjliggör mätning av måluppfyllelse enligt 
uppdrag av kommunstyrelsen.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.  

 
- Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Katja Ollila (V) fråga 
om kommunen har haft dialog med bolaget kring det arbetsgivarpolitiska 
området och formuleringen ”tillämpliga delar”, vilket delvis besvaras av 
ordförande Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.  

 
Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla. 
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Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) 
antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun den xx och fastställda av 
bolagsstämma i bolaget xx 
 
Samtliga av Hällefors kommuns helägda bolag har att följa kommunens 
företagspolicy. Därutöver gäller särskilt för Hällefors Bostads AB följande 
direktiv: 
 
1 Bolaget som kommunalt organ 

Syftet med Hällefors Bostads AB:s verksamhet är att i allmännyttigt syfte äga 
och förvalta fastigheter i Hällefors kommun, lokaliseringsprincipen, för 
bostads- och därmed sammanhängande ändamål och i samband därmed köpa, 
sälja, bebygga och förvalta fast egendom. 
 
Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i 
Aktiebolagslagen, Kommunallagen, Lagen om allmännyttiga bostadsföretag, 
övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med 
utfärdade ägardirektiv. 
 
2 Kommunfullmäktiges roll rätt att ta ställning 

Kommunfullmäktige utövar ägaransvaret i bolaget. Bolaget ska se till att 
fullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Yttrande ska inhämtas av fullmäktige 
såvitt avser: 
a) förändring av aktiekapital 
b) ny upplåning med kommunal borgen som ökar låneskulden 
c) bildande eller förvärv av dotterföretag 
d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
e) förvärv eller avyttring av fast egendom avseende fastigheter 
f) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
 
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att 
den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen. 
 
3 Kommunstyrelsens roll 

Bolaget står enligt 6 kapitlet 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion 
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.  
 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som kommunstyrelsen 
begär.  
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kapitlet 9 § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
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4 Verksamhetsinriktning 

Hällefors Bostads AB är ett av kommunens viktigaste bostadspolitiska 
instrument. Huvudsyftet med bolagets verksamhet är att utifrån ett 
allmännyttigt syfte - med socialt ansvarstagande på en grund vilande på 
affärsmässiga principer: 
 

• bidra till att realisera Hällefors kommuns vision ”Hällefors – En 
attraktiv kommun”, strategiska målsättningar och inriktningsmål per 
mandatperiod samt följa kommunens värdegrund. Samverka med 
kommunen och civilsamhället som bidrar till genomförande av 
Agenda 2030 där följande globala mål ska prioriteras: 
-   3. God hälsa och välbefinnande 
-   4. God utbildning 
-   5. Jämställdhet 
-   7. Hållbar energi för alla 
-   8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
-   9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
- 10. Minska ojämlikhet 
- 11. Hållbara städer och samhällen 
- 12. Hållbar konsumtion och produktion 
- 13. Bekämpa klimatförändringarna 
- 15. Ekosystem och biologisk mångfald 
- 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 
• verka för att Hällefors kommun ska ha ett utbud av attraktiva bostäder 

i hyresform genom att producera och förvalta bostäder med därtill 
hörande lokaler. 

 
• arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig 

hållbar utveckling i Hällefors kommun. Bolaget ska stimulera och 
underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra 
till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift 
av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas. 

 
• präglas av att bidra till ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i 

kommunen. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda 
kommunala organ och hyresgäster. 

 
• utveckla trivsamma boendemiljöer som leder till ökad livskvalitet 

samt bidrar till att motverka utanförskap. 
 

• bidra till ett varierat utbud av bostäder av god standard i hela 
kommunen. 

 
• bidra till att uppfylla kommunens bostadsgaranti för studenter vid 

Örebro Universitetets Campus Grythyttan. 
 

• bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och 
funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende. 

 
• medverka till att hyresgäster skall ha möjlighet att göra individuella 

val i sitt boende. 



5(9) 

 

• fastställa en policy för hyressättning samt underhållsplan för hela 
fastighetsbeståndet.  

 
• bidra till att de kommunala miljöerna berikas med konstnärlig 

utsmyckning och förvaltas för ett bestående  konstnärigt värde. 
 
Bolagets verksamhetsmål:  
 
Mål 1: Energiförbrukningen i bolagets fastighetsbestånd har minskat  

utifrån en normalårskorrigering 
 

Indikator 1:  Energiförbrukning (el och fjärrvärme) per kvadratmeter 
 

Mål 2: Bolagets fastigheter, lägenheter och konstutsmyckning har förvaltats 
i enighet med fastställda underhålls- och besiktningsåtgärder  

 

Indikator 1: Utförda beslutade underhållsåtgärder utifrån fastställda  
underhållsåtgärder 

Indikator 2: Utförda beslutade underhållsåtgärder utifrån fastställd  
besiktningsåtgärder 

 
Mål 3: Bolaget har förbättrat sin NKI bland hyresgästerna 

 

Indikator 1: Nöjd-Kund-Index 
 
Mål 4:  Bolaget upplevs som en attraktiv arbetsgivare 

 
Indikator1:  Medarbetarenkät   
Indikator 3:  Personalomsättningen inom bolaget %  
 
5 Finansiella direktiv 

Hällefors Bostads AB ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer och ha ett långsiktigt perspektiv. 
 
Bolaget ska årligen till kommunstyrelsen redovisa beslutad budget och en 
rullande femårig investeringsplan. Investeringsplanen ska innehålla budget för 
år 1 samt plan för år 2 till 5. Bolaget ska långsiktigt budgetera för en soliditet 
om lägst 8 procent. Handlingarna ska lämnas till kommunen senast under 
januari månad.  
 
Investeringar över 20 miljoner kronor ska godkännas av kommunstyrelsen 
innan de påbörjas. 
 
Bolaget disponerar en borgensram för långfristig finansiering. Storleken 
bestäms genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. För borgen erläggs en 
borgensavgift. Kommunen ska årligen pröva bolagets borgensbehov utifrån 
bolagets investeringsplan.  
 
Bolaget får ta upp lån mot pantsäkerhet i fastighet på affärsmässiga grunder.  
 
Bolagets finansiella mål:  
 
Bolagets ska långsiktigt stäva efter en soliditet om 20 procent.  
Mål 1: Bolaget har förbättrat soliditeten 

 

Indikator 1: Soliditet (%) 



6(9) 

 

 
Bolaget ska arbeta för att behovet av kommunal borgen på sikt ska minska. 
Mål 2: Bolaget har amorterat den totala låneskulden med kommunal  

borgen 
 

Indikator 1: Kommunal borgen (tkr) 
 
Bolaget ska ha ett utarbetat program för att uppnå en vakansgrad kring 2-3 procent på 
sikt för att tillåta rotation i beståndet och för att unga/nyinflyttade ska ha möjlighet att 
komma in på marknaden. 
Mål 3: Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet 

 

Indikator 1: Vakansgrad (%) 
 
Bolagets avkastning på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga statslåneräntan 
föregående kalenderår men får dock aldrig understiga 2 procent.  
Mål 4: Bolagets avkastning på eget kapital motsvarar den genomsnittliga 
statslåneräntan föregående kalenderår 

 

Indikator 1: Eget kapital (tkr) 
 
6 Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kapitlet 9 § kommunallagen. 
 
7 Informationsskyldighet 

Det åligger bolaget att till Hällefors kommun översända kopior av: 
a) protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma 
b) bolagets årsredovisning 
c) bolagets revisionsberättelse/granskningsrapporter 
d) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen 

 
Bolaget ska årligen kallas till kommunfullmäktiges sammanträde, när bolagets 
årsredovisning och revisionsberättelse framställs, där representant är 
ordförande och verkställande direktör för att besvara frågor om bolagets 
verksamhet. 
 
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras 
omedelbart. 
 
Bolaget ska årligen lämna en rapport till kommunen avseende den interna 
kontrollen i bolaget. 
 
8 Arbetsordning för styrelsen 

Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt arbete vari  
bl a ska redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen och eventuellt inrättade 
andra organ. 
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9 Suppleanters inträde m m 

Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även 
om suppleant ej ersätter ledamot.  
 
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. 
 
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 
tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
 
10 Instruktion för verkställande direktör 

I VD-instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som 
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra 
till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens 
kompetens.  
 
I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för 
styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda 
anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt. 
 
11 Personalfrågor 

Bolagsstyrelsen ska ha samråd med kommunstyrelsens ordförande samt med 
kommunchef innan VD för bolaget tillsätts eller avsätts. Bolagsstyrelsen har 
dock ytterst att fatta beslut om att utse ny VD eller att avsätta VD. Inför beslut 
om generella personalförmåner, eller övriga arbetsgivarpolitiska åtgärder, ska 
samråd ske med kommunchef. 
 
12 Samordningsfrågor 

Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutade 
planeringsdirektiv med budget. 
 
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunen utfärdade policys, riktlinjer 
och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med 
övriga nämnders och bolags för att uppnå största möjliga kommunnytta. 
 
Bolaget ska ha möjlighet att nyttja kommunens centrala arbetsgivarpolitiska 
funktion, upphandlings- och IT-stöd för råd och stöd, utbildning, information 
m m på motsvarande sätt som gäller för den övriga kommunala koncernen. 
 
13 Ägardialog 

Bolaget ska träffa av kommunstyrelsens utsedda representanter minst sex 
gånger per år enligt fastställt styrdokument kallat Årshjul för ägardialog där 
bland annat frågor av strategiskt och gemensamt intresse behandlas. 
Kommunen är ansvarig för dess genomförande. Århjulet ska årligen 
fastställas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget ska vidare kontinuerligt medverka vid möten med kommunens 
ansvariga tjänsteperson i syfte att underlätta planering och genomförande av 
projekt i frågor av gemensamt och kommunövergripande intresse.  
 



8(9) 

 

14 Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området 

Bolaget ska i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och 
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som kommunstyrelsen 
anvisar, även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för 
verkställande direktör i bolag inom den kommunala företagskoncernen. 
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen i förväg för det fall bolaget 
önskar tillämpa egna, ytterligare policyprogram m m av angivet slag. 
 
15 Arbetsgivarpolitisk konsultation 

Bolaget ska ha möjlighet att nyttja kommunens centrala arbetsgivarpolitiska 
funktion konsultativt för råd och stöd, utbildning, information m m på 
motsvarande sätt som gäller för den övriga kommunala koncernen. 
 
16 Arbetsgivarorganisation 

Bolaget ska tillhöra den arbetsgivarorganisation och anlita den 
pensionsadministratör som kommunen anger. 
 
17 Kollektivavtal m m  

Bolaget ska teckna samma centrala kollektivavtal som kommunen. I övrigt 
ska kollektivavtal av principiell art godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art ska 
godkännas av kommunstyrelsen. 
 
18 Pensions- och försäkringsfrågor 

Samverkan och samordning ska ske vad gäller pensions och försäkringsfrågor 
inom bolaget. Kommunens centrala arbetsgivarpolitiska funktion ska 
konsulteras innan viktigare beslut fattas inom området. Den centrala 
arbetsgivarpolitiska funktionen bistår bolaget med pensionshandläggning för 
den enskilde arbetstagaren. 
 
19 Arbetsgivargåvor 

Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva ska 
utges enligt samma riktlinjer som i kommunen i övrigt. 
 
20 Revisorer och lekmannarevisorer 

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s rekommendation om gemensam 
revision eller motsvarande tillämpas. 
 
Lekmannarevisorn ska i sin granskning särskilt försöka utvärdera bolagets 
uppfyllelse av målen för bolagets verksamhet och ekonomiska krav samt 
redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten. 
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21 Upphandling 

För upphandling ska vid var tid gällande lagstiftning avseende offentlig 
upphandling tillämpas. Därutöver gäller att tillämpliga riktlinjer i kommunens 
inköpspolicy ska följas av bolaget. Samordning och samverkan ska ske utifrån 
lagens krav och ska för övrigt eftersträvas och utvecklas mellan kommunen 
och bolaget. 
 
22 Samordning och samverkan inom IT-området 

Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor inom 
området ska ske mellan kommunen och bolaget. Kommunledningskontoret 
inom kommunen ska konsulteras innan viktigare beslut fattas inom IT-
området. 
 
Kommunledningskontoret bistår bolaget med råd och information. 
 
23 Samordning av administrativa rutiner och system 

Bolagets administrativa rutiner och system ska utformas i enlighet med 
kommunstyrelsens anvisningar i fall då kommunstyrelsen finner det vara till 
gagn för koncernnyttan. 
  
24 Arkivreglemente 

Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
 
25 Sekretess 

Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget 
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det åligger 
styrelsen i enlighet med sekretesslagens regelverk att bevaka skyddet för 
bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och 
ekonomiska förhållanden. 
 
26 Demokratifrågor 

Bolaget ska om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, 
kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till 
medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. 
 
27 Uppföljning 

Uppföljning av ägardirektivet innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse 
ska lämna uppgifter hur bolaget utvecklas i förhållande till ändamålet med 
bolagets verksamhet samt uppfyllande av ägardirektiven under året. Även en 
sammanfattning om eventuella inkomna klagomål/synpunkter rörande 
bolagets verksamhet bifogas uppföljningen. 
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Datum  
2021-03-19  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Årshjul för ägardialog Hällefors Bostads AB, dnr KS 
21/00040 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24 § 202 
Årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB, daterad 2021-03-11 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på årshjul för ägardialog 
med Hällefors Bostads AB utifrån kommunstyrelsens uppdrag. Förvaltningen 
har tillsammans med kommunstyrelsens presidium haft dialog med 
bostadsbolaget där bolaget haft möjlighet att ställa frågor och komma med 
synpunkter utifrån de förändringar som presenterats. Förvaltningen har tagit 
hänsyn till diskussioner som förts på dialogen i det nu presenterade förslaget. 
 
Syftet med årshjulet är att få en ökad ägardialog mellan kommunen och 
Hällefors Bostads AB utöver vad som kommunallagen kräver. Genom ett 
officiellt forum där ägare och bolag kan mötas för att diskutera ägarens krav 
och förväntningar, följa upp verksamheten och dess mål samt diskutera 
aktuella frågor, möjligheter och utmaningar. Genom en formaliserad process 
med en fast agenda och protokollföring kan dialogen ske systematiskt.  
 
Målsättningen är att förtydliga och formalisera ägardialogen mellan 
kommunstyrelsen och bolaget för att få till en bra ägardialog och undvika 
tidigare problematik kring hävdad tystnadsplikt för styrelsens medlemmar och 
subjektiv hållning mellan kommunstyrelse och bolag rörande vad som sagts 
och beslutats under sammanträdena. 
 
Kommunfullmäktige är ansvarig för att årligen fastställa ett årshjul för 
ägardialog med bolaget samt besluta om tidplan för dialogerna. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att kalla till dialogmöten enligt fastställd 
tidplan och att dialogerna protokollförs.  
 
Från kommunens sida deltar kommunstyrelsens presidium, kommunchef, 
ekonomichef samt kanslichef, som även ansvarar för att dialogerna blir 
protokollförda. Från bolagets sida deltar styrelseordförande, vice 
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styrelseordförande samt en styrelseledamot från ett oppositionsparti, 
verkställande direktör samt ekonomiansvarig.  
 
Förslag på tidplan för ägardialog under år 2021 är enligt nedan och varje träff 
sker klockan 13.00 till16.00. 
 
Träff 3     1 juni  
Träff 4   17 augusti  
Träff 5   12 oktober  
Träff 6     7 december  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB antas.  

 
- Förslag till tidplan för ägardialog år 2021 godkänns. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg samt ekonomichef 
Jessica Jansson tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB antas.  

 
Förslag till tidplan för ägardialog år 2021 godkänns. 
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1 Syftet 

Syftet med årshjulet är att få en ökad ägardialog mellan kommunen och 
Hällefors Bostads AB utöver vad som kommunallagen kräver. Genom ett 
officiellt forum där ägare och bolag kan mötas för att diskutera ägarens krav 
och förväntningar, följa upp verksamheten och dess mål samt diskutera 
aktuella frågor, möjligheter och utmaningar. Genom en formaliserad process 
med en fast agenda och protokollföring kan dialogen ske systematiskt.  
 
2 Målsättningen 

Målsättningen är att förtydliga och formalisera ägardialogen mellan 
kommunstyrelsen och bolaget för att få till en bra ägardialog och undvika 
tidigare problematik kring hävdad tystnadsplikt för styrelsens medlemmar och 
subjektiv hållning mellan kommunstyrelse och bolag rörande vad som sagts 
och beslutats under sammanträdena. 
 
3 Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige är ansvarig för att årligen fastställa ett årshjul för 
ägardialog med bolaget samt besluta om tidplan för dialogerna. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att kalla till dialogmöten enligt fastställd 
tidplan och att dialogerna protokollförs.  
 
3.1 Deltagare 
Från kommunens sida deltar kommunstyrelsens presidium, kommunchef, 
ekonomichef samt kanslichef, som även ansvarar för att dialogerna blir 
protokollförda. Från bolagets sida deltar styrelseordförande, vice 
styrelseordförande samt en styrelseledamot från ett oppositionsparti, 
verkställande direktör samt ekonomiansvarig.  
 
4 Träff 1 – februari månad 

1. Genomgång av styrelseprotokoll 
2. Vakansgrad 
3. Vidtagna åtgärder p g a tomma lägenheter/lokaler 
4. Arbetsmiljön för de anställda 
5. Likviditetsplanering 
6. Uppföljning och tecknande av nya upphandlade avtal och avrop från 

ramavtal 
7. Verkställighet/status av beslutad bostadsförsörjningsplan 
8. Samordning mellan kommunen och bolaget när det gäller 

tjänstemannasidan 
9. Samordning med andra bostadsbolaget/aktörer 

 
5 Träff 2 – april månad 

1. Genomgång av styrelseprotokoll 
2. Vakansgrad 
3. Vidtagna åtgärder p g a tomma lägenheter/lokaler 
4. Arbetsmiljön för de anställda 
5. Helårsprognos innevarande år vad gäller fastställda målsättningar i 

ägardirektiv och årsbudget 
6. Helårsprognos innevarande år vad gäller bolagets fastställda driftbudget  
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7. Helårsprognos innevarande år vad gäller bolagets fastställda 
investeringsbudget 

 
6 Träff 3 – juni månad 

1. Genomgång av styrelseprotokoll 
2. Vakansgrad 
3. Vidtagna åtgärder p g a tomma lägenheter/lokaler 
4. Arbetsmiljön för de anställda 
5. Likviditetsplanering 
6. Tecknaden av nya avtal 

 
7 Träff 4 – augusti månad 

1. Genomgång av styrelseprotokoll 
2. Vakansgrad 
3. Vidtagna åtgärder p g a tomma lägenheter/lokaler 
4. Arbetsmiljön för de anställda 
5. Verkställighet/status av beslutad bostadsförsörjningsplan 
6. Verkställighet/status av beslutad affärsplan 
7. Helårsprognos innevarande år vad gäller fastställda målsättningar i 

ägardirektiv och årsbudget 
8. Helårsprognos innevarande år vad gäller bolagets fastställda driftbudget  
9. Helårsprognos innevarande år vad gäller bolagets fastställda 

investeringsbudget 
 

8 Träff 5 – oktober månad 

1. Genomgång av styrelseprotokoll 
2. Vakansgrad 
3. Vidtagna åtgärder p g a tomma lägenheter/lokaler 
4. Arbetsmiljön för de anställda 
5. Likviditetsplanering 
6. Uppföljning och tecknande av nya upphandlade avtal och avrop från 

ramavtal 
7. Samordning mellan kommunen och bolaget när det gäller 

tjänstemannasidan 
8. Samordning med andra bostadsbolag/aktörer 
7. Förutsättningar för hyresförhandlingar  
8. Jämförelse med branschen i övrigt i nyckeltal och hyresnivåer. 
9. Presentation av Nöjd-Kund-Index för bolaget 

 
9 Träff 6 – december månad 

1. Genomgång av styrelseprotokoll 
2. Vakansgrad 
3. Vidtagna åtgärder p g a tomma lägenheter/lokaler 
4. Arbetsmiljön för de anställda 
5. Verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar för kommande år 
6. Kommande affärsplan 
7. Driftbudget för kommande år – planerat underhåll 
8. Investeringsbudget för kommande år - investeringsprojekt 
9. Internkontrollplan för kommande verksamhetsår och uppföljning av 

innevarande års internkontrollplan 
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Ekonomienheten 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(3) 

Datum  
2021-03-11  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska 
verksamheten 2021, dnr KS 21/00014 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-27 § 161 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 185 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 189 

 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen 
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2021 för investeringar 
inom dels offentlig belysning samt vatten och avlopp (VA). 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 16 370 tkr för 
verksamhetsåret 2021. Eftersom alla investeringsprojekt som planerats för 
år 2020 ännu inte är slutförda önskar förbundet en tilläggsbudgetering med 
totalt 9 508 tkr för verksamhetsåret 2021.   
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Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA-verksamheten på 
totalt 9 270 tkr från förbundet godkänns och att det finansieras med 
kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske. 
Investeringarna avser ett minireningsverk i Älvestorp, omläggning och 
förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte i Sikfors samt ledning och 
pumpstation i Sikfors som blivit försenade p g a problem med markägare, 
leverantörsbyte samt personalbrist och är åtgärder som måste genomföras 
då kommunen har föreläggande på det som finns idag.  
 
När det gäller begäran av investeringsmedel för reainvestering av 
gatubelysningen föreslår förvaltningen att förbundet inte erhåller begäran 
utan istället får omprioritera utifrån de investeringsmedel som kommunen 
beslutat för verksamhetsåret 2021.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering 

av investering för skattefinansierade verksamheten på 238 tkr för år 2021 
avslås. 

 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering 

av investering för VA på 9 270 tkr för år 2021 godkänns. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 9 270 tkr avseende 
investeringar för år 2021. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om förslaget innebär lån till 
investeringar, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vad som avses med 
investering inom gatubelysning, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson och kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om uppföljning av trygghetsvandring i 
Grythyttan, vilket delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 

Va/Renhållning Projektnr Äskande Kommentar
Sikfors, Överföringsledning 317 6 586 Försenad p g a markägarfrågor
Ledningsförnyelse, infodring 363 1 444 Försenad p g a personalbrist
Älvestorps RV 368 1 240 Försenda p g a  leverantörsbyte
Totalt 9 270

Gata/park/Idrott
Reinvestering gatubelysning 141 238 Belysning har en utmaning i att
Totalt 238 jobba i så korta projekt som ett 

år
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Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av 
investering för skattefinansierade verksamheten på 238 tkr för år 2021 avslås. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av 
investering för VA på 9 270 tkr för år 2021 godkänns. 

 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 9 270 tkr avseende investeringar 
för år 2021. 
 



HÄLLEFORS Ombudgeteringar Investeringar 2020-2021

Samhällsbyggnadsförbundet

Va/Renhållning Projektnr Budget 2021 (tkr) Kommentarer:

Sikfors, Överföringsledning 317 6 586 Försenad pga markägarfrågor.

Ledningsförnyelse, infodring 363 1 444 Försenad pga personalbrist.

Älvestorps RV 368 1 240 Försenad pga leverantörsbyte.

Totalt 9 270

Gata/park/Idrott

Reinvestering gatubelysning 141 238 Belysning har en utmaning i att 

Totalt 238 jobba i så korta projekt som ett år, 

så för att få ett bra flöde önskar 

Mats ombudgetera 238tkr till 2021.



 

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

Sida 

1(1) 
Datum  
2021-03-04  

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

kommunfullmäktige 

 
Tilläggsbudgetering för investering av simhall 2021 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08- § 184 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 185 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 189 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har nu erhållit en betalningsplan för byggnationen av 
badhuset, vilket gör att förvaltningen kan precisera hur kommunens utgifter 
kommer att påverka verksamhetsåren 2021 och 2022.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunfullmäktige har beslutat att teckna avtal för byggnation av simhall 
och genomförande av byggnationen på totalt 120 miljoner kronor. Enligt 
entreprenörens erhållna betalningsplan och förvaltningens beräkningar 
kommer kommunen att erhålla utgifter på totalt 69 miljoner kronor år 2021 
och 51 miljoner kronor år 2022. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras totalt 69 
miljoner kronor i investeringar för verksamhetsåret 2021 och att 
investeringsutgifterna för år 2022 tas hänsyn till i kommande budgetarbete.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 69 miljoner kronor avseende 

investering i simhall för år 2021. 
 
 

Hans Åhnberg  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
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Datum  
2021-03-11  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Tilläggsbudgetering för drift inom skolverksamheten 
2021, dnr KS 21/00035 
 
Beslutsunderlag 
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021”skolmiljarden”, 
daterad 2021-01-28 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 185 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 189 

 
Ärendet 
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2021. Beslutet om fördelning och utbetalning fattas 
utifrån Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i 
anslagspost 1:5.3. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
I regleringsbrevet framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 miljard 
kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, 
trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet 
barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 
2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
skolväsendet. Hälften av medlen betalas ut i nära anslutning till detta 
beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. 
 
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med 
bidraget är att förstärka det statliga stödet till skolväsendet, men det lämnas 
stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur pengarna ska 
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användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör ingen explicit 
kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med anledning av en 
statligt beslutad skyldighet.  Inte heller nyttja finns det några villkor i form 
av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa avgränsade 
åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. Utifrån rådets 
rekommendationer för intäkter ska det aktuella bidraget klassificeras som 
ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Det innebär det är 
finansförvaltningen som erhåller detta bidrag och redovisas som ett 
generellt statsbidrag i kommunens redovisning. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 
597 tkr för driften avseende skolverksamheten för verksamhetsåret 2021 
för att möjliggöra åtgärder för verksamheten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 597 tkr avseende riktade 

generella skolmedel för driftverksamheten år 2021. 
 
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 597 tkr för generellt riktat 

statsbidrag år 2021. 
 
--- 
 
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 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 597 tkr avseende riktade generella 
skolmedel för driftverksamheten år 2021. 
 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 597 tkr för generellt riktat 
statsbidrag år 2021. 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021.  

Skälen för beslutet 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den 
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i skolväsendet. 

Fördelning av medel 

1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2 
skolmiljarden”. 
 

 

På Skolverkets vägnar 

 Beslut

 2021-01-28
Dnr 2021:283 

 



Skolverket Beslut
Dnr 2021:283
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Jonas Krantz 

Avdelningschef  Johanna Freed 

   Enhetschef 

 

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen 
av ärendet. 

Bilagor  

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 



Bilaga 1 
21-01-28  Dnr: 2021:283 

Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021  
 

Bakgrund  

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår 
att Skolverket ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till 
goda förut-sättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt 
till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldern 6–19 år i kommunen.  
 

Hämtning av statistik  

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast 
tillgängliga (november 2020). Länk: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/ 
 

 
Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken 

 

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun 

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de 
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det 
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1 
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen 
multipliceras med anslaget för bidraget (1 000 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger 
varje kommun en del av statsbidraget.  
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21-01-28  Dnr: 2021:283 

Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en 
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns 
tilldelning, detta ska få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle 
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 999 999 997 kronor, alltså 3 kronor under 
anslaget. I det här fallet adderas 0,006 kronor till alla kommuners tilldelning innan avrundning, 
som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 1 000 000 000 kronor efter 
avrundning till heltal. 



2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr

 



2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  5 (7)  
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SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr
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UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr
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ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr

Totalt 1 000 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson
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Medel till det lönestrategiska arbetet, dnr KS 21/00037 
 

Beslutsunderlag 
KS 2020-12-15 § 210, Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer för 2021 
KS 2021-01-26 § 22, Lönekartläggning 2020 
KS 2019-12-17 § 31 Aktiva åtgärder utifrån Diskrimineringslagen 
KF 2020-01-14 1 16 Aktiva åtgärder utifrån Diskrimineringslagen 

Ärendet 
Hällefors kommun har beslutat om lönestrategi, lönepolitiska riktlinjer samt 
aktiva åtgärder mot diskriminering som innebär ett antal målsättningar som 
förvaltningen har att uppfylla. 
 
Lönebildningen är en lång process som påverkas av många olika faktorer. 
Som arbetsgivare behöver kommunen arbeta strategiskt och långsiktigt med 
frågor som lönestruktur och lönerelationer. För att framstå som en attraktiv 
arbetsgivare är området lönebildning en viktig och ibland avgörande faktor 
för Hällefors kommun. I arbetet med kompetensförsörjning är det viktigt för 
att kunna attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. 
 
En grundförutsättning är att varje yrke/befattning har värderats utifrån arbetets 
svårighetsgrad, komplexitet och vilka formella och andra krav som ställs. En 
övergripande genomgång och arbetsvärdering av kommunens alla 
befattningar gjordes 2016. Arbetsvärderingen är underlag för den årliga 
lönekartläggningen som görs enligt Diskrimineringslagen.  
 
Hällefors kommun som arbetsgivare behöver tydliggöra önskat läge för varje 
yrke i kommunens lönestruktur.  
 
För att aktualisera arbetsvärderingen dels från de nya befattningar som 
tillkommit dels utifrån förändrade krav på befattningarna behöver en ny 
arbetsvärdering genomföras.  
 
Förvaltningens förslag är att som ett första steg i det lönestrategiska arbetet 
göra en översyn av arbetsvärderingen under 2021. Då förvaltningen bedömer 
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att egna resurser till detta omfattande arbete i dagsläget inte finns, föreslås att 
arbetsvärderingen genomförs med extern resurs. 
 
Förvaltningen avser att återkomma till hur nästa steg i det lönestrategiska 
arbetet ska genomföras efter aktualiserad arbetsvärdering. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen ansöker om 100 000 kronor från kommunstyrelsens 
strategimedel till genomförandet. 

Facklig samverkan 
Frågan kommer att samverkas inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
En tidsbegränsad resurs tillförs för att bistå i arbetet med att aktualisera 
arbetsvärderingen 
 
Arbetet finansieras med maximalt 100 000 kronor av kommunstyrelsens 
strategimedel för 2021. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
En tidsbegränsad resurs tillförs för att bistå i arbetet med att aktualisera 
arbetsvärderingen 
 
Arbetet finansieras med maximalt 100 000 kronor av kommunstyrelsens 
strategimedel för 2021. 
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Årsredovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) 2020, dnr KS 21/00027 

Informationsunderlag 
Rapport ”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020” 

Ärendet 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett led i att öka 
politikernas inblick i arbetsmiljöfrågorna. Syftet är att säkerställa att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och 
kommunens policy och riktlinjer. I Hällefors kommun är kommunstyrelsen 
arbetsgivare och därmed ansvarig för arbetsmiljöarbetet. Kommunfullmäktige 
har dock det yttersta ansvaret för att kommunstyrelsen har de resurser som 
behövs för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar som arbetsgivare.  
 
Den 17 december 2019 och 31 mars 2020 deltog HR-chef och HR-konsult på 
beredningstid vid kommunstyrelsens sammanträden för att utbilda 
ledamöterna i systematiskt arbetsmiljöarbete för förtroendevalda. Fokus för 
utbildningen var det arbetsmiljöansvar som ligger på den politiska nivån och 
bestod delvis i filmer från SKR på temat. 
 
Arbetsmiljöuppgifter har fördelats från kommunstyrelse till kommunchef som 
i sin tur fördelat till övriga chefer. Därför behöver ledningen försäkra sig om 
att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är tillfredsställande genom att följa 
upp verksamheten. 
 
Ett lyckat arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö är viktigt för att kunna 
behålla och rekrytera goda medarbetare, och man ska också komma ihåg att 
ha ett arbete att gå till och att arbete i sig är hälsofrämjande. Arbetsgivaren har 
arbetsmiljöansvaret och i chefens arbetsmiljöansvar ingår att ha rutiner för att 
förebygga, minska eller ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall. 
 
För att ha kontroll på det samlade arbetsmiljöarbetet inom kommunen samlas 
allt material på HR-enheten, arbetsplatsernas skyddsrondsprotokoll, 
riskbedömningar, tillbud och arbetsskadeanmälningar ska lämnas till HR-
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enheten. Aktuell förteckning finns över de skriftliga dokument som innehåller 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. 
 
Verksamhetsåret 2020 har präglats av pandemin med coronaviruset som har 
inneburit många nya såväl arbetsmiljöfrågor som arbetsrättsliga frågor att 
hantera. Ofta hänger dessa frågor ihop. Nya riktlinjer och rutiner samt löpande 
information har tagits fram under året i syfte att vägleda chefer och 
medarbetare i frågor gällande bland annat smittspridning, skyddsutrustning 
och riskbedömningar. Riktlinjer, rutiner och blanketter finns lättillgängliga 
både i chefshandbok och i personalhandbok. Inom verksamheterna har chefer 
och skyddsombud genomfört riskbedömningar som har lett till ett flertal 
åtgärder i syfte att säkerställa arbetsmiljön och minska smittspridning.  
 
Uppföljningen av 2020 års systematiska arbetsmiljöarbete är genomförd i 
enlighet med krav och rekommendationer i Arbetsmiljölagen. Resultatet visar 
en positiv utveckling. Undersökningen av enheternas systematiska 
arbetsmiljöarbete 2020 visar att vidtagna åtgärder har lett till förbättrade 
rutiner och ökad förståelse för arbetsmiljöfrågorna. Uppföljningen visar även 
på att det finns fortsatt behov av åtgärder och utveckling inom vissa områden, 
det kommer att ingå i handlingsplan för 2021.  
 
Rapporten innehåller en sammanställning av arbetsplatsernas svar och det 
resultat som kunnat utläsas av svaren. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ekonomi, kvalité och arbetsmiljö är faktorer som påverkar varandra. 
Kvalitetsbrister inom arbetsmiljön och sjukfrånvaro i verksamheten kan 
härledas till brister i arbetsmiljön och det innebär kostnader. Ohälsa och 
arbetsmiljöproblem orsakar produktionsbortfall, sjuklöner, och behov av 
expertkompetens. Arbetsmiljön är dessutom en av många faktorer för att 
skapa medarbetarengagemang och attraktivitet. 

Facklig samverkan 
Rapporten samverkas innan kommunsstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-konsult Irina 
Lantz utförligt utifrån en Power Point presentation och HR-chef Ann Karlsson 
samt kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kortidsfrånvaro och 
uppföljande samtal, vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att 2021 ska samtliga chefer ha lämnat in den 
årliga uppföljningen. 
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Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring 
utskottets möjlighet att lyfta ärendet till ett beslutsärende och den formella 
processen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet lyfts till ett beslutsärende, 
vilket bifalls. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer därefter bifall mot avslag på 
Vivianne Petterssons (M) yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
2021 ska samtliga chefer ha lämnat in den årliga uppföljningen. 
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1 Inledning 

I arbetsmiljölagen regleras arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Hällefors 
kommun ser det systematiska arbetsmiljöarbetet som en viktig del för att 
förebygga ohälsa och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär 
att verksamheterna systematiskt och regelbundet ska undersöka, riskbedöma, 
åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Det kan gälla vid exempelvis 
organisationsförändringar, arbetsbelastning, bemanning, förändring i lokaler 
eller flytt av verksamhet.  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1 11 §) ska varje arbetsgivare årligen göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen går ut på att granska och 
bedöma om de centrala delarna som förskriften innehåller upprätthålls och hur 
de fungerar i kommunen. Om det vid uppföljningen framkommer brister ska 
dessa åtgärdas. Uppföljningen är också ett sätt att säkerställa att Hällefors 
kommun lever upp till föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
De centrala delarna som föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 
innehåller är: 
 
Delområde 1: Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy 
och rutiner 
I denna del ställs det krav på att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå 
som en naturlig del i verksamheten där både fysiska, organisatoriska och 
sociala förhållanden ska beaktas. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna, 
skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det 
löpande dagliga arbetsmiljöarbetet. Det ställs dessutom krav på att 
arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy och rutiner för hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska gå till.  

 
Delområde 2: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och kunskaper 
Denna del belyser arbetsgivarens möjlighet att fördela arbetsmiljöuppgifter 
till en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare för att verka för 
att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 
Arbetsgivaren är dessutom skyldig att se till att de som tilldelas dessa 
ansvarsuppgifter har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att 
kunna bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Förutom 
detta ställer denna del även krav på att arbetstagare har kunskaper om arbetet 
och riskerna som finns i det samt att instruktioner för ett arbete med allvarliga 
risker finns på varje arbetsplats.  
 
Delområde 3: Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
Denna del belyser arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka 
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas 
av ohälsa eller olycksfall i arbetet.  Vid ändringar i verksamheten ska 
arbetsgivaren redan vid planeringen bedöma om ändringarna kan komma att 
medföra risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. En så 
kallad riskbedömning ska alltid ske innan en förändring träder i kraft. Likaså 
har arbetsgivaren ett ansvar att se till att tillbud och olyckor anmäls, utreds 
och åtgärdas samt att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Om det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerat bra ska det förbättras. 
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Delområde 4: Företagshälsovård 
Denna del belyser arbetsgivarens ansvar att anlita extern kompetens när det 
inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. 
 
Denna rapport redovisar hur kommunen arbetat med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet under 2020 och ger en bild av hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har fungerat ute i verksamheterna under året. 
 
2 Tillvägagångssätt  

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts i 
december och januari med sista svarsdatum 15:e januari 2021. Varje chef har 
tillsammans med skyddsombud (där sådana funnits) använt sig av en 
framtagen checklista med frågor att ta ställning till. Frågorna har utformats 
utifrån de centrala delarna i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Till varje fråga finns tre olika svarsalternativ; 

• Ja 
• Delvis 
• Nej,  

samt utrymme för kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder. Det ska 
även anges vem som är ansvarig över de eventuella åtgärderna, när åtgärderna 
ska vara klara och när det ska följas upp. Sist i mallen ska de övergripande 
iakttagelserna av uppföljningen anges (positiva iakttagelser, brister, behov av 
egna åtgärder och behov av övriga åtgärder). Observera att gruppens svar inte 
behöver spegla fakta. Uppföljningen är ett sätt att kontrollera och säkerställa 
att kommunen och dess chefer har kännedom om, förstår, och agerar enligt 
som krävs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta 
beskrivs närmare i sammanfattningen.  
 
När cheferna gjort sin uppföljning har dessa skickats till verksamhetschef och 
till HR-enhet för sammanställning. 
 
3 Svarsfrekvens 

Totalt har 32 uppföljningar genomförts under perioden 1 december – 15 
januari. Av kommunens 30 chefer har 17 gjort den årliga uppföljningen.  
 
Några chefer har flera enheter/avdelningar och har därför valt att göra en 
uppföljning på varje enhet/avdelning, medan andra chefer valt att göra en och 
samma uppföljning för samtliga enheter/avdelningar. Det innebär att en chef 
kan ha gjort fler än en uppföljning. 
 
På några enheter/arbetsplatser saknas det skyddsombud och då har några 
chefer valt att göra uppföljningen tillsammans med sina medarbetare på 
exempelvis en arbetsplatsträff. 
 
4 Resultat  

I nedanstående avsnitt redogörs resultatet för utvalda frågor samt 
kommentarer av de totalt 45 frågorna. En positiv ökning har skett i 30 av 
frågorna, i nio frågor är resultatet ungefär lika och en liten sänkning har skett i 
fem frågor.  
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 Resultat Delområde 1: Naturlig del i verksamheten, 4.1
medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner 

 
I denna del har cheferna, skyddsombuden och arbetstagarna tagit ställning till 
om det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan 
arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud (fråga nr. 1). Majoriteten (78 %) 
anser att det har skett i samverkan. Dock lyfter några enheter bristen på 
fackliga skyddsombud, vilket försvårar en fullt ut fungerande samverkan 
mellan arbetsgivare och skyddsombud. På frågan om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har ingått som en naturlig del i den dagliga verksamheten 
har 81 % svarat ja.  
 

 
 
På fråga nummer 3 har enheterna tagit ställning till om regelbundna 
arbetsplatsträffar där arbetsmiljöfrågor prioriterats har genomförts, vilket  
69 % svarat ja på. Någon enhet poängterar att arbetsplatsträffar har 
genomförts men arbetsmiljöfrågor har inte prioriterats. Flertalet enheter 
kommenterar att några eller flera arbetsplatsträffar inte har genomförts i och 
med den pågående coronapandemin. En förklaring till detta är att 
arbetsgivaren i samråd med Kommunal beslutade att med anledning av 
coronapandemin ställa in vissa arbetsplatsträffar på grund av smittorisker 
samt hög frånvaro. 
 

81% 

19% 

0% 

2. SAM har ingått som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten och omfattar fysiska, psykologiska och 

sociala förhållanden. 

Ja Delvis Nej
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På frågan om kommunen har en arbetsmiljöpolicy som är känd på 
arbetsplatsen/enheten (fråga nr. 4) svarar 81 % ja, 13 % svarar att den är den 
är delvis känd och 6 % svarar nej. Flera enheter har kommenterat att 
arbetsmiljöpolicyn kommer att gås igenom på framtida arbetsplatsträff. Någon 
enhet föreslår att arbetsmiljöpolicyn uppdateras.  
 
För den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska det finnas mål som ska 
vara kända för alla arbetstagare. På frågan om detta (fråga nr. 6) har 
majoriteten (60 %) svarat ja, 31 % att det delvis finns, 6 % har svarat nej och 
3 % har inte svarat på frågan. I kommentarerna framgår att flera enheter inte 
anser att det finns mål eller anser att dessa behöver förtydligas. Några enheter 
har kommenterat att det finns övergripande mål och riktlinje. Flera 
kommentarer betonar även att detta kommer att diskuteras på framtida 
arbetsplatsträff.  
 
Enheterna har fått svara på om det finns och om de känner till rutiner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (fråga 7a-m). Majoriteten av enheterna har bra 
kännedom om de flesta rutiner. De rutiner som enheterna upplever sig minst 
känna till är rutinen för första hjälpen och krisstöd samt rutinen för gravida 
och ammande. I kommentarerna till fråga 7i gällande rutinen för första 
hjälpen och krisstöd framgår att det finns behov av utbildning men att 
utbildningen blivit framflyttat i och med coronapandemin. I kommentarerna 
till fråga 7l, gällande rutinen för gravida och ammande, framgår att det på 
många enheter inte varit aktuellt men att kännedom finns om vart rutinen 
finns att tillgå vid behov.  
 

 Delområde 2: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och 4.2
kunskaper 

 
På frågan om det finns en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter (fråga 
nr. 9) svarar majoriteten med 81 % att det finns, 13 % delvis, 6 % svarar nej. I 
kommentarerna framkommer att detta inte har gjorts skriftligt inom samtliga 
enheter samt att det finns önskemål om tydligare uppgiftsfördelning. En enhet 
uttrycker även att det finns behov av utbildning.  
 
Kopplat till denna fråga har också en fråga (fråga nr. 10) ställts om de som har 
fördelats dessa arbetsmiljöuppgifter anser sig ha tillräckliga befogenheter, 

69% 

31% 

0% 

3. Arbetsplatsträffar har genomförts regelbundet där 
arbetsmiljöfrågor har prioriterats. 

Ja Delvis Nej
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resurser och kompetens för ett i praktiken fungerade arbetsmiljöarbete. På 
denna fråga har 41 % svarat ja, 53 % svarat delvis, 3 % svarat nej och 3 % har 
inte besvarat frågan. Flertalet kommentarer har lämnats där majoriteten 
uttrycker att kompetens finns men att det saknas resurser och att ekonomiska 
förutsättningar blir styrande i vad som blir utfört i arbetsmiljöarbetet. Även 
tidsbrist, behov av utbildning och bristande befogenheter betonas i 
kommentarerna.   
 
”Ekonomiska resursfrågan kan många gånger vara styrande för vad som blir 
utfört i arbetsmiljöarbetet […]” 
 
”Resurser och vissa delar av befogenheter saknas helt eller delvis”  
 
För att kunna förebygga och hantera kränkande särbehandling och ohälsosam 
arbetsbelastning har de som har fördelats arbetsmiljöuppgifter fått besvara 
frågor (fråga nr. 11 och 12) om de anser sig ha tillräckliga kunskaper om 
detta. Vad gäller kränkande särbehandling anser 66 % att de har tillräckliga 
kunskaper, 22 % att de delvis har tillräckliga kunskaper, 6 % att de inte har 
det och 6 % har inte besvarat frågan. Gällande ohälsosam arbetsbelastning 
anser sig 69 % ha tillräckliga kunskaper, 19 % delvis tillräckliga kunskaper,  
6 % anser sig inte ha tillräckliga kunskaper och 6 % har inte besvarat frågan. 
Till dessa svar har kommentarer om bland annat önskan om mer utbildning 
lämnats och att det vid behov tas hjälp av HR-enheten. 

 
Enheterna har även fått svara på om chefer, skyddsombud och arbetstagare 
har kunskaper om lagar och regler för arbetsmiljön. De har även fått svara på 
om de har kunskaper om risker i arbetsmiljön och hur dessa kan förebyggas 
och åtgärdas (fråga nr. 13a-15b). Vad gäller kunskaper om lagar och regler 
inom arbetsmiljö anser majoriteten (87 %) av cheferna att de har kunskaper 
och 13 % att de delvis har kunskaper. I kommentarerna framgår att HR-
enheten är behjälplig vid behov och att information finns att tillgå vid behov. 
Bland skyddsombuden anser sig 50 % ha kunskaper om detta, medan 38 % 
anser sig delvis ha det. I kommenterarna framgår att skyddsombud önskar mer 
utbildning i arbetsmiljöfrågor. Bland arbetstagarna anser sig 35 % ha 
kunskaperna och 59 % delvis. På frågan om cheferna, skyddsombuden och 
arbetstagarna har kunskaper om risker i arbetsmiljön och hur de kan 
förebyggas och åtgärdas svarar majoriteten av cheferna (84 %), 
skyddsombuden (60 %) och arbetstagarna (66 %) att de har det. I 
kommentarerna framgår att detta kommer att diskuteras på arbetsplatsträffar 
inom flera enheter. 
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 Delområde 3: Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 4.3
 
Under denna del har enheterna fått svara på frågor om undersökning, 
riskbedömning, åtgärder och uppföljning av arbetsmiljön, dvs. det löpande 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Vid ändring i verksamheten, som inte utgör en del av den löpande dagliga 
verksamheten, ska alltid riskbedömning göras innan förändringen träder i 
kraft. De risker som upptäcks ska dessutom åtgärdas och följas upp. Av 
enheterna har 88 % svarat ja och 3 % har svarat delvis. De risker som 
konstaterats genom riskbedömningar ska följas upp och åtgärdas. På frågan 
om åtgärder är gjorda har 81 % svarat ja och 13 % svarat delvis.  
På frågan om man genomfört skyddsronder enligt befintliga rutiner (fråga nr. 
20) svarar 94 % ja.  
 

 

 
 
Eventuella risker som framkommer på skyddsronder ska åtgärdas och föras in 
i en handlingsplan där det tydligt ska framgå vad som ska göras, vem som ska 
göra vad och när det ska vara klart. När det gäller åtgärder och uppföljning 
(fråga nr. 21) av riskerna svarar 47 % Ja och 50 % delvis. I kommentarerna 

84% 

16% 

13b) Chefer har kunskaper om risker i arbetsmiljö och 
hur de kan förebyggas och åtgärdas. 

Ja Delvis

94% 

3% 3% 

20. Vi har genomfört skyddsronder enligt befintliga 
rutiner.  

Ja Delvis Nej
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uttrycks att arbetet med uppföljningar pågår. Flera enheter poängterar att alla 
åtgärder inte är möjliga utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.  
 
”Ekonomiska resurser kan vara styrande i arbetsmiljöarbetet. Spardirektiv 
kan påverka vilka åtgärder som vidtas” 
 

 
 
Att rapportera och följa upp tillbud som sker i verksamheterna är viktigt för 
att förebygga arbetsskador. På frågan (nr. 23) om alla inträffade tillbud har 
rapporterats svarar 44 % ja, 44 % delvis och 9 % nej. Flera enheter uttrycker 
att medarbetarna behöver bli bättre på att rapportera tillbud. 

 
Enheterna har i högre grad anmält olyckor, 85 % svarar att alla olyckor som 
skett i verksamheten har rapporterats (fråga nr. 25). 9 % har svarat nej och 
samtidigt kommenterat att det inte varit aktuellt i och med att det inte inträffat 
några olyckor.  
 

 
 

 Övrigt 4.4
 
Att arbeta aktivt med upprepad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom och 
rehabilitering och arbetsanpassning vid sjukfrånvaro är ett ansvar som varje 

47% 

50% 

3% 

21. Vi har åtgärdat och följt upp de risker som 
framkommit vid skyddsronder. 

Ja Delvis Nej

85% 

3% 

3% 

9% 

25. Vi har rapporterat alla olyckor som skett i 
verksamheten. 

Ja Delvis Inget svar Inte aktuellt
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chef som fördelats arbetsmiljöuppgiften har. På frågan om 
rehabiliteringssamtal har genomförts med medarbetare som har upprepad 
korttidfrånvaro (fråga nr. 29), d.v.s. fler än 4 sjukperioder under en 12-
månaders period, har 59 % svarat ja, 16 % delvis och 16 % har svarat nej. 
Några enheter anser att 4 frånvarotillfällen är för få och har istället haft vid 6 
frånvarotillfällen eller vid behov. 

 
Vid medarbetares sjukdom har 85 % svarat att man genomfört 
rehabiliteringssamtal och upprättat en handlingsplan med anpassningar för 
återgång i arbete vid medarbetares sjukdom.  
 

 
 

 Positiva iakttagelser 4.5
 
Enheterna har lyft fram många positiva iakttagelser av 2020 års systematiska 
arbetsmiljöarbete. Exempel är få inträffade arbetsskador, fler utförda 
riskbedömningar, bra sammarbete med skyddsombud, bra diskussioner om 
arbetsmiljöfrågor samt att det tagits fram en riktlinje för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet relaterat till Covid-19.  
 

 Brister som uppmärksammats  4.6
 
Enheterna har lyft fram de huvudsakliga bristerna som funnits i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet under 2020.  Exempel på brister är att inte alla 
tillbud rapporteras, bristande resurser i arbetsmiljöarbetet och att det finns 
behov av mer utbildning i arbetsmiljöfrågor.  
 

 Behov av egna åtgärder 4.7
 
Enheterna har många förslag på åtgärder som de själva kan utföra. Exempel 
på detta att bli bättre på att rapportera tillbud, genomföra riskbedömningar 
som även följs upp och att påminna om policys och rutiner.  
 

 Behov av övriga åtgärder 4.8
 
Behov som enheterna själva inte anser sig kunna åtgärda är exempelvis att det 
saknas skyddsombud och att det finns behov av datasal för gemensamma 
utbildningstillfällen.  

85% 

3% 
6% 

6% 

30. Rehabiliteringssamtal och handlingsplan med 
anpassningar för återgång i arbete har upprättats vid 

medarbetares sjukdom.  

Ja Nej Inget svar Inte aktuellt
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5 Sammanfattning 

Den uppföljning av 2020 års systematiska arbetsmiljöarbete som gjorts visar 
att kommunen som helhet har bedrivit ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete 
under året. En positiv utveckling har skett och i många frågor har det krävts 
ökade insatser inom arbetsmiljöområdet på grund av pandemin med 
coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19. Chefer och medarbetare har 
ställts inför många nya frågor gällande smittrisker, användandet av 
skyddsutrustning, basala hygienrutiner med mera. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har i hög grad skett i samverkan mellan 
chefer, arbetstagare och skyddsombud, Vid arbetsplatsträffar har 
arbetsmiljöfrågor ofta 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. Antalet 
riskbedömningar har utökats jämfört med föregående år. 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. 
Företagshälsovården har använts när behov funnits.  
 
Kommunen har både 2019 och 2020 genomfört utbildning inom arbetsmiljö 
för chefer, skyddsombud och arbetsplatsombud för att öka kunskaperna i 
arbetsmiljö. En utvärdering av utbildningen som genomfördes under hösten 
2020 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. Arbeta för att skyddsombud och arbetstagare har kunskap om lagar och 

regler för arbetsmiljön samt om risker i arbetsmiljön. 
3. Rapportera inträffade tillbud 
4. Genomföra rehabiliteringssamtal med medarbetare som har fler än fyra 

frånvarotillfällen på grund av sjukdom under en 12-månadersperiod.  
5. Säkerställa att det finns tillräckliga kunskaper gällande kränkande 

särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning hos kommunens chefer  
6. Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver tas fram 
7. Säkerställa att kännedom finns gällande rutiner för första hjälpen och 

krisstöd samt för gravida/ammande 
8. Säkerställa att de som fördelats arbetsmiljöuppgifter, dvs. kommunens 

chefer, har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs för ett fullt 
ut fungerande arbetsmiljöarbete. 

9. Arbeta för att arbetsplatsträffar genomförs som planerat och att 
arbetsmiljöfrågor prioriteras. 

 
Inför 2019 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet gjordes 
vissa justeringar i checklistan. Vissa frågor förtydligades, lades till och togs 
bort. Även svarsalternativen förenklades. Trots detta tycks det ha funnits 
frågor som kan ha misstolkats eller varit otydliga. Ett exempel på detta är 
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fråga nummer 9 ”Det finns en skriftlig uppgiftsfördelning för dig som 
tilldelats arbetsmiljöuppgifter.” På denna fråga har det lämnats 
kommentarerna ”..skyddsombud har tilldelats” och ”utbildning behövs” trots 
att det finns en sådan skriftlig fördelning i kommunen och att 
uppgiftsfördelningen inte innefattar skyddsombudet.  
 
Under 2020 uppdaterades den skriftliga uppgiftsfördelningen, alla chefer fick 
på nytt skriva på överenskommelsen om innebörden av ansvaret över 
arbetsmiljöuppgifter inom sitt ansvarsområde.  
 
Ytterligare en observation är att samtliga frågor inte är relevanta för alla 
enheter. Ett exempel på detta är fråga nummer 29 ”Rehabiliteringssamtal har 
genomförts med medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro, dvs. fler än 
fyra sjukperioder under en 12-månadersperiod”. Det finns därför behov av 
ytterligare justeringar inför nästa års uppföljning som att t.ex. ha med ännu ett 
svarsalternativ för ”ej aktuellt” och att eventuellt förtydliga några av frågorna 
för att undvika feltolkningar.  
 
Resultatet av uppföljningen kommer att redovisas i den kommuncentrala 
samverkansgruppen och för kommunens chefer. För de brister som 
framkommit enligt ovan kommer en handlingsplan med åtgärder att tas fram 
av HR-enheten.  
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Personalbokslut för Hällefors kommun 2020, dnr KS 
21/00028 

Beslutsunderlag 
Förslag till Personalbokslut för Hällefors kommun år 2020, daterad  
2021-03-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 136 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 att kommunförvaltningen årligen 
ska leverera ett personalbokslut. Personalbokslut för 2020 är det tredje 
personalbokslutet sedan beslutet fattades. 
 
Personalbokslutet innehåller avsnitt om ledarskap, anställningar, ledigheter, 
diskriminering, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, medarbetarundersökning och 
kompetensförsörjning. Förvaltningen har i vissa delar redovisning för en 
femårsperiod, 2016-2020, och förändringar beskrivs genom tabeller och 
diagram. Personalbokslutet innehåller även vissa analyser och jämförelser 
mellan åren och mellan andra kommuner och riket. 
 
Inom några områden ses en positiv utveckling, bland annat syns ett ökat 
medarbetarengagemang. Trenden med minskande sjukfrånvaro har dock 
brutits och det kan härledas till coronapandemin och uppmaningen att stanna 
hemma vid minsta symptom samt insjuknande i Covid-19. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Facklig samverkan 
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Information och samverkan har skett i den fackliga samverkansgruppen 
innan kommunstyrelsens sammanträde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommuns personalbokslut för 2020 godkänns. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt utifrån en Power Point presentation och kommunchef Hans 
Åhnberg tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
Vivianne Pettersson (M) och Margeurite Wase (C). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommuns personalbokslut för 2020 godkänns. 
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1 Sammanfattning 

Kommunen har under året präglats av Covid och allt vad det inneburit i form 
av arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning. 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.  
 
Sammanfattande fakta 1 november 2020 
 
Kommunens medarbetare anställda på något av dessa tre olika kollektivavtal; 
HÖK, BEA eller PAN. 
 
HÖK – Allmänna Bestämmelser (AB) Månadsavlönade 
Totalt 688 medarbetare med månadslön, varav 544 kvinnor och 144 män 
Totalt 571 tillsvidareanställda, varav 470 kvinnor och 101 män 
Totalt 117 visstidsanställda, varav 74 kvinnor och 43 män 
 
BEA - Beredskapsavtalet 
23 personer  
 
PAN – Personliga assistenter och anhörigvårdare 
21 personer 
 
Följande fakta avser månadsavlönade anställda på HÖK 
 
Andel kvinnor 79 % 
Andel män  21 % 
Anställda på heltid 71 %  
Medelålder   46,6 år 
Medelålder kvinnor  47,3 år  
Medelålder män 44,1 år.  
Sjukfrånvaro  8,85 % 
 
 
Medianlön   27 501 kronor 
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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 2020 : 
 
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 
 
Resultatmål 2020 
 
Hällefors kommun upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare 
 
2.1 Innehållet i personalbokslutet 
Personalbokslutet innehåller lagstadgad redovisning av kommunövergripande 
lönekartläggning, systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetet med aktiva 
åtgärder. 
 
Personalbokslutet innehåller utöver den lagstadgade redovisningen 
information om kommunens verksamheter och dess medarbetare. 
Personalnyckeltal och statistik 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 2020 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. 
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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. 

 
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.  
 
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 2020 
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 månadsavlönade vikarier samt timavlönade.  
 
Fyra chefer har rekryterats och tillträtt 2020, tre enhetschefer till omsorgen 
och en rektor. Dessutom har en kommunchef rekryterats som tillträder 2021. 
 
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 688 månadsavlönade 1 november 
2020. Tillsvidareanställda har en fast anställning, det var totalt 571 
anställningar, visstidsanställda med månadslön var totalt 117. De flesta av de 
månadsavlönade har en heltidsanställning, totalt 486 anställningar (71 
procent) är på heltid. 
 

    2018     2019     2020   
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal anställda med 
månadslön 696 569 127 713 580 133 688 544 144 

Antal tillsvidareanställda 556 469 87 565 473 92 571 470 101 
Antal visstidsanställda 140 100 40 148 107 41 117 74 43 
Antal heltidsanställda 486 382 104 482 378 104 486 376 110 
Antal deltidsanställda 210 186 24 231 202 29 202 168 34 
Källa: Personec 
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Av de 571 tillsvidareanställda per 1 november 2020 var de flesta anställda 
inom omsorgens verksamhet, 318 anställningar. Inom bildning fanns 212 
anställningar och inom den centrala verksamheten var 41 personer anställda. 
 

 
 
Visstidsanställda omfattar vikarier, obehöriga lärare, tillfälliga utökade 
resurser, nystartsjobb och trygghetsanställningar. Det förekommer även att 
anställda inom förvaltningen vikarierar för varandra, de är vikarier men har en 
tillsvidareanställning vilande på en annan arbetsplats i kommunen. Totalt 
fanns den 1 november 130 anställda med månadslön på en visstidsanställning. 
Fördelning per verksamhet enligt följande diagram. 
 

 
 
4.1 Tidsbegränsade anställningar 
En anställning kan tidsbegränsas av olika skäl, t ex på grund av vikariat, 
resurs eller då den formella utbildningen saknas. Den 1 november 2020 hade 
kommunen inom skolchefens verksamhetsområde 44 tidsbegränsade 
anställningar med obehöriga lärare och några behöriga lärare med 
tidsbegränsat uppdrag. Inom förskolan finns 26 anställningar som outbildade 
(obehöriga) förskollärare. Inom skolan fanns 11 tidsbegränsade 
elevassistenter. Visstidsanställda obehöriga lärare kan enligt arbetsrättsliga 
regler inte konverteras till tillsvidareanställning eftersom lärarlegitimation 
krävs.  
 
Inom socialchefens verksamhetsområde fanns den 1 november tidsbegränsade 
anställningar med månadslön, bland annat 12 vårdbiträden och fem 
undersköterskor 
 
4.2 Uppföljning vikarier 
För att säkerställa kvalitén inom kommunens verksamheter har 
kommunstyrelsen beslutat att uppföljningssamtal ska genomföras med alla 

Bildning

Centralt

Omsorg

Bildning

Centralt

Omsorg
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visstidsanställda som saknar formell utbildning. Enligt kommunens riktlinjer 
ska uppföljningssamtal ske när vikarien uppnått 200 lasdagar. Under 2020 har 
totalt fyra uppföljningssamtal inom omsorgen redovisats till HR-enheten. 
Ännu en uppföljning ska ske innan 300 LAS-dagar har uppnåtts, inga sådana 
samtal har redovisats under 2020. 
 
5 Ledigheter 

Enligt lagar och kollektivavtal har anställda rätt till ledighet på grund av 
sjukdom, föräldraskap, semester, studier, fackligt eller politiskt uppdrag med 
mera. I detta avsnitt redogörs för några av ledigheterna. 
 
5.1 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. Enligt en övergångsbestämmelse 
ska dagarna mellan 30 och 40 tas ut under en femårsperiod, 2018-2022. För 
anställda inom läraravtalet gäller en annan tidsgräns.  
 
Inom kommunen är innevarande kalenderår semesterår. I februari månad året 
efter semesteråret görs en kontant utbetalning av semesterdagar som inte 
tagits ut i ledighet.  
 
Med anledning av den pågående pandemin beslutades i april om att införa en 
semesterbonus inom omsorgens verksamheter i syfte att säkerställa 
bemanningen under semesterperioden. Det innebar att de medarbetare som 
frivilligt valde att skjuta på delar av sin huvudsemester fick ett extra belopp 
för varje arbetad vecka samt extra semesterdagar som skulle tas ut under 
hösten.  
 
För 2020 betalades 302 semesterdagar ut i kontant ersättning i samband med 
semesteromställningen vid årsskiftet. Det är en ökning jämfört med 2019. 
Kommunens medarbetare (förutom medarbetare inom kommunals 
avtalsområde) har möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga 
dagar (fem eller sex beroende på ålder), dessa dagar kan inte sparas. Under 
2020 valde 83 medarbetare att växla in sitt semesterdagstillägg mot ledighet. 
 
Timavlönade tjänar inte in semesterdagar utan får semesterdagsersättningen 
utbetald månadsvis i samband med utbetalningen av timlönen. 
 
5.2 Föräldraledigheter 
Under 2020 tog medarbetarna tillsammans ut totalt 13 830 timmar i 
föräldraledighet och tillfällig föräldrapenning (vård av barn). Av dessa timmar 
tog kvinnorna ut 12 752 timmar och männen 1 078 timmar, det innebär att 
kvinnorna tog ut 92 procent av all föräldraledighet. Uttaget av 
föräldraledighet ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Sannolikt 
kan det ökade uttaget av föräldraledighet delvis härledas till coronapandemin. 
 
Ställt i förhållande till ordinarie arbetstid tog kvinnor ut 1,68 procent 
föräldraledighet medan männen tog ut 0,50 procent föräldraledighet.  
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I följande tabell redovisas uttag av föräldraledighet i timmar för de senaste tre 
åren. 
 

 
Källa: Personec 
 
6 Aktiva åtgärder mot diskriminering 

I slutet av 2019 antogs en plan för aktiva åtgärder mot diskriminering. I 
samband med det beslutades att alla tidigare beslut gällande jämställdhet 
skulle upphöra att gälla från och med den 1 februari 2020. Förvaltningen har 
under 2020 arbetat med åtgärderna, som i många delar sammanfaller med 
redan pågående processer inom viktiga områden som arbetsmiljö och heltid 
som norm.  
 
Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder:  
 

1. kön,  
2. könsidentitet eller könsuttryck,  
3. etnisk tillhörighet,  
4. religion eller annan trosuppfattning 
5. funktionsnedsättning,  
6. sexuell läggning 
7. ålder. 

 
Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta följande fem områden; 

1. Arbetsförhållanden 
2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 
3. Rekrytering och befordran 
4. Utbildning och övrig kompetensutveckling 
5. Möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap  

 
Totalt innehåller dokumentet 18 olika målsättningar och lika många 
aktiviteter kopplade till målen. Några aktiviteter ansvarar HR-enheten för 
medan andra aktiviteter ska genomföras på arbetsplatserna och det ansvarar 
respektive chef för. Aktiviteterna kommer att följas upp under 2021. 
 
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 Hällefors kommun är kommunstyrelsen arbetsgivare och därmed ansvarig 
för arbetsmiljöarbetet. Kommunfullmäktige har dock det yttersta ansvaret för 
att kommunstyrelsen har de resurser som behövs för att de ska kunna fullgöra 
sitt ansvar som arbetsgivare. I slutet av 2019 och början 2020 genomförde 
HR-enheten en utbildning för kommunstyrelsens ledamöter i systematiskt 

Föräldraledighet 2016 2017 2018 2019 2020
Kvinnor 12344 11219 12752
Män 1313 1290 1078
Totalt 13657 12509 13830
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arbetsmiljöarbete för förtroendevalda. Fokus för utbildningen var det 
arbetsmiljöansvar som ligger på den politiska nivån. 
 
I detta avsnitt beskrivs hur kommunens förvaltning arbetar med 
arbetsmiljöfrågor. 
 
7.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Uppföljningen av 2020 års systematiska arbetsmiljöarbete som gjorts visar att 
kommunen som helhet har bedrivit ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete 
under året. En positiv utveckling har skett och i många frågor har det krävts 
ökade insatser inom arbetsmiljöområdet på grund av pandemin med 
coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19. Chefer och medarbetare har 
ställts inför många nya frågor gällande smittrisker, användandet av 
skyddsutrustning, basala hygienrutiner med mera. 
 
Uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet i hög grad skett i 
samverkan mellan chefer, arbetstagare och skyddsombud, Vid 
arbetsplatsträffar har arbetsmiljöfrågor ofta 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. 
Antalet riskbedömningar har utökats jämfört med föregående år. 
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. 
Företagshälsovården har använts när behov funnits.  
 
Kommunen har både 2019 och 2020 genomfört utbildning inom arbetsmiljö 
för chefer, skyddsombud och arbetsplatsombud för att öka kunskaperna i 
arbetsmiljö. En utvärdering av utbildningen som genomfördes under hösten 
2020 visar att chefer, arbetsplatsombud och skyddsombud uppskattat 
utbildningen och önskar fler liknande framöver. 
 
En utförlig separat rapport finns angående hur kommunen bedrivit det 
systematiska arbetsmiljöarbetet under 2020. Rapporten innehåller även 
utvecklingsområden som kommunen behöver fokusera på. 
 
7.2 Handlingsplan arbetsmiljö 
Under 2019 togs en handlingsplan fram med syftet att sänka sjukfrånvaron 
och öka frisknärvaron. Under 2020 har aktiviteter kopplade till 
handlingsplanen tagits fram. Aktiviteterna involverar bland annat en 
workshop i delaktighet och engagemang, att rutinen gällande alkohol och 
droger revideras samt fortsatt utbildning av chefer, skyddsombud och 
arbetstagare i arbetsmiljöfrågor. Aktiviteterna påbörjades under 2020 och 
kommer att fortgå under 2021.  
 
7.3 Riktlinjer och rutiner inom arbetsmiljöområdet 
Under året har ett flertal riktlinjer och rutiner reviderats. Riktlinjen för 
sjukfrånvaro och rehabilitering reviderades i juni 2020. I samband med detta 
togs ett informationsblad fram, riktat till medarbetare om arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Rutinen för förstadagsintyg har reviderats i augusti 2020. En 
riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbetet relaterat till Covid-19 har tagits 
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fram och kontinuerligt reviderats under årets gång utifrån det rådande 
kunskapsläget. Flera nya mallar har tagits fram.  
 
7.4 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.  
 
7.5 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 2020 har totalt 54 skyddsronder genomförts. Några chefer 
har haft skyddsrond mer än en gång under året.  
 
7.6 Brandskyddsronder 
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 2020 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. 
 
7.7 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. 
 
Under 2020 har totalt 72 riskbedömningar genomförts. Dessa 
riskbedömningar har bland annat berört organisationsförändringar, graviditet, 
Covid-19, personalbrist och hög arbetsbelastning. Ett flertal verksamheter har 
även genomfört riskbedömningar enbart utifrån Covid-19, därav den kraftiga 
ökningen av antalet riskbedömningar under 2020. 
 

 
Källa: HR-enheten 

  

Riskbedömningar 2016 2017 2018 2019 2020
Genomförda riskbedömningar 15 12 44 43 72
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7.8 Redovisning av arbetsskador och tillbud 2020 
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. 
 
Sjukdomen Covid-19 föranledde att Arbetsmiljöverket kom med nya regler 
för anmälan om arbetssjukdom. Anmälan av sjukdomen covid-19 som 
arbetsskada ska göras då medarbetaren har smittats av 
coronaviruset i sitt arbete. Regelverket har förändrats över tid och det kan 
vara så att alla som borde gjort en anmälan inte har gjort det.  
 
Under 2020 har totalt 68 arbetsskador och 87 tillbud anmälts i förvaltningen. 
Det innebär att antalet arbetsskador har ökat och tillbuden minskat jämfört 
med 2019. Av de anmälda arbetsskadorna har två varit allvarliga och av 
tillbuden har fem varit allvarliga. Av de 68 anmälda arbetsskadorna har 29 
varit anmälan om arbetssjukdom, 28 av dessa orsakade av Covid-19.  
 

 
Källa: HR-enheten 
 
Från omsorgen har 52 anmälningar inkommit om arbetsskada varav 28 varit 
arbetssjukdom orsakade av Covid-19. Av de 52 anmälda arbetsskadorna har 
71 % lett till sjukfrånvaro. Gällande tillbud inom omsorg har majoriteten av 
totalt 42 rapporterade tillbud orsakats av upplevd personalbrist/stress och hot 
och våld.  
 
Inom bildning har majoriteten av arbetsskadorna orsakats av hot och våld och 
halka. Av 16 anmälda arbetsskador har 1 lett till sjukfrånvaro. När det gäller 
rapporterade tillbud har majoriteten av totalt 43 orsakats av hot och våld.   
 
Centralt har inga arbetsskador anmälts. 2 tillbud har anmälts som har orsakats 
av hot och våld samt stress. 
 

Tillbud och arbetsskador 2016 2017 2018 2019 2020
Antal anmälda tillbud 56 66 41 122 87
Antal anmälda arbetsskador 40 51 56 56 68
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Källa: inkomna arbetsskadeanmälningar till HR-enheten 
 
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. Alla chefer erbjöds en 
repetitionsutbildning. Utbildningarna pågick under en halvdag och 
anordnades av HR-enheten. På grund av coronapandemin delades 
utbildningen upp i flera tillfällen så att deltagarna kunde hålla avstånd. 
Utbildningen skedde delvis digitalt via Skype. 
 
7.10 Facklig samverkan 
Under 2020 hade den kommuncentrala samverkansgruppen nio möten varav 
fyra varit skyddskommitté med särskilt fokus på arbetsmiljöfrågor. Flertalet 
möten har hållits digitalt, via Skype på grund av pandemin. 
Samverkansgruppens möten följer den politiska processen, samverkan är 
alltid förlagd inför kommunstyrelsens sammanträde. Arbetsgivaren informerar 
och samverkar aktuella frågor och förändringar som berör medarbetarna. Vid 
skyddskommitté deltar huvudskyddsombuden. 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 §§ 11 och 19. Under 2020 har den fackliga 
närvaron varit låg, delvis på grund av att intresset av fackligt förtroendearbete 
är lågt, men även på grund av att de fackliga företrädarna haft svårt att gå 
ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  
 
7.11 Företagshälsovård 
Under 2020 har kommunen haft 359 bokade timmar hos företagshälsovården. 
Av samtliga bokade timmar är  den största andelen samtal, 47 procent avser 
bokningar hos psykolog. Utförda tjänster hos företagshälsovården har även 
innefattat bland annat arbetsförmågebedömningar, förstadagsintyg och 
ergonombesök.  
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Nedan redovisas antalet nyttjade timmar 2020. 
Timmar per kategori 2016 2017 2018 2019 2020 
Administratör 0 0 0 0 1 
Alkohol- och drogterapeut 2 0 0 2 0 
Arbetsmiljöstrateg 0 0 0 42 19 
Arbetsterapeut 0 4 0 14 0 
Beteendevetare 242 0 0 0 0 
Ergonom/företagsgymnast 54 64 118 33 59 
Företagsläkare 151 117 84 57 49 
Företagssköterska 22 18 33 93 48 
Hälsopedagog 0 0 0 6 7 
Leg läkare, psykiatriker 32 25 0 0 0 
Psykolog 144 184 287 302 170 
Skyddsingenjör 16 8 0 2 9 
Undersköterska 0 0 9 0 0 
  

     Totalt 663 420 530 550 359 
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 2020 ansökt om ersättning 
både från AFA Försäkring och från Försäkringskassan.  
 
7.12 Tillsyn Arbetsmiljöverket 
I januari 2020 begärde arbetsmiljöverket att få ta del av den utredning som 
gjorts i kommunen i samband med ett allvarligt tillbud. Arbetsmiljöverket 
bedömde att utredningen inte gav anledning till ytterligare tillsynsinsatser och 
ärendet avslutades. 
 
7.13 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 
858 medarbetare erbjudits friskvårdsbidrag. Av dessa har 392 medarbetare 
(46%) använt hela eller delar av sitt bidrag. 
 
Friskvårdsbidrag 2017 2018 2019 2020 
Nyttjat friskvårdsbidrag  58 % 61 % 60 % 46 % 

Källa: e-Passi 
 
8 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro kan redovisas på många olika sätt beroende på vad det är man 
vill få fram. I årsredovisning redovisas enligt lag sjukfrånvaron i procent av 
ordinarie arbetstid. I vissa sammanhang redovisas totala antalet 
kalenderdagar, ibland uppdelat i fyra perioder. I vissa sammanhang kan 
frånvaron visas sammanslagen, det innebär att partiell sjukfrånvaro räknas 
ihop. I detta avsnitt redovisas statistik över sjukfrånvaron på några olika sätt. 
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8.1 Läkarintyg 
Under 2020 har regeringen och försäkringskassan sänkt sina krav och 
anpassat rutiner för hanteringen av läkarintyg vid ansökan om sjukpenning. 
Åtgärden har syftat till att avlasta hälso- och sjukvården i och med 
coronapandemin. För medarbetare i Hällefors kommun har detta inneburit att 
läkarintyg har krävts först från 22:a dagen i en sjukfrånvaro. Det har försvårat 
chefernas arbete med anpassning och rehabilitering på grund av avsaknad av 
diagnos och prognos. 
 
8.2 Frisktal 
Inom kommunen finns medarbetare som inte har någon sjukfrånvaro, den 
andelen minskade krftigt under 2020, orsaken kan troligtvis härledas till 
coronapandemin och rekommendationen att stanna hemma vid minsta 
symptom. Av de 838 månadsavlönade som var anställda under kalenderåret 
2020 hade 171 personer ingen sjukfrånvarodag alls.  
 
I följande tabell redovisas andelen utan sjukfrånvaro i procent av alla 
månadsavlönade för de senaste fem åren. 
 

 
Källa: Personec 
 
8.3 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. 
 
8.4 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 ökat sedan föregående år, det kan härledas till Covid-19. I 
tabellen nedan visas sjukfrånvaron för 2018, 2019 och 2020. 
 

 
 

Frisktal, procent 2016 2017 2018 2019 2020
Bildning 35,96 28,4 27,86 30,33 20,23
Centralt 41,03 51,16 58,7 52 50
Omsorg 24,67 22,74 25,63 27,22 17,66
Totalt 29,9 26,42 27,92 29,61 20,41

2018 2019 2020
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Total sjukfr tid/ord arbetstid 6,95% 7,75% 3,50% 6,03% 6,57% 3,77% 8,86% 9,78% 5,34%
Sjukfr tid långtidssj tot/tot sjukfr tid 43,97% 46,20% 17,19% 38,70% 41,34% 13,53% 23,12% 24,25% 14,18%
Sjukfrtid -29år/ord arbetstid 6,49% 7.46% 4,52% 6,82% 7,68% 4,91% 9,63% 11,26% 6,33%
Sjukfrtid 30-49 år/ord arbetstid 6,47% 7,19% 3.33% 5,32% 5,96% 2,72% 8,85% 9,96% 5,05%
Sjukfrtid 50+/ord arbetstid 7,46% 8,27% 3,15% 6,00% 6,81% 4,29% 8,68% 9,36% 5,34%
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Sjukfrånvaron är högst bland omsorgens kvinnor och män. Sjukfrånvaron i 
procent av ordinarie arbetstid redovisas nedan fördelat inom förvaltningens 
verksamhetsområden. 
 

 
Källa: Personec 
 
8.5 Sjukfrånvarotillfällen 
Nedan redovisas antal sjukfrånvarotillfällen i snitt per anställning. Antalet 
tillfällen har ökat jämfört med tidigare år, och stor del av ökningen kan 
härledas till Covid-19. 
 

 
Källa: Personec 
 
8.6 Karensdagar 
Under 2020 hade medarbetare att från och med 11 mars möjlighet att få 
kompensation för karensdagen genom att göra en ansökan till 
Försäkringskassan. Nedan redovisas antalet karensdagar de senaste tre åren. 
Minskningen 2020 betyder att det var färre som hade endast en dags 
sjukfrånvaro. 
 

 
Källa: Personec 
 
8.7 Sjukfrånvaro i kalenderdagar 
Vid en mätning av sjukfrånvaron i antal kalenderdagar per år syns en kraftig 
ökning 2020, det kan härledas till frånvaro på grund av Covid-19. 
 

 
Källa: Personec 
 
8.8 Kort- och långtidsfrånvaro 
Den långa sjukfrånvaron, över 59 dagar har minskat i Hällefors liksom i alla 
kommuner och riket. Nedan redovisas minskningen sedan 2006 till och med 
2019. Uppgifterna för 2020 är inte tillgängliga vid redovisningstillfället. 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 2018 2019 2020
Per verksamhet Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Bildning 5,1 5,8 2,7 4,9 5,3 3,9 7 7,6 5,2
Central 1,5 1,9 0,9 3 4 1,2 4,3 5,6 1,9
Omsorg 9 9,6 5,5 7,3 7,7 4,5 11,3 12 7

Frånvarotillfällen/snittanställning 2016 2017 2018 2019 2020
Bildning 2,1 2,4 2,5 2,6 3,5
Centralt 1,4 1,2 1,1 1,1 1,8
Omsorg 2,9 3,3 3,6 3,8 4,4
Totalt 2,5 2,8 3 3,1 3,8

Karensdagar 2016 2017 2018 2019 2020
Bildning 159 200 169
Centralt 5 6 16
Omsorg 359 437 365
Totalt 523 643 550

Kalenderdagar 2016 2017 2018 2019 2020
Bildning 6848 5879 7783
Centralt 206 589 777
Omsorg 13790 10983 14158
Totalt 20844 17451 22718
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Den totala sjukfrånvaron redovisas fördelat på korttidsfrånvaro och 
långtidsfrånvaro (längre än 59 dagar). När den långa sjukfrånvaron minskar 
ökar den korta sjukfrånvaron ställt i relation till varandra. Under de senaste 
åren har den långa sjukfrånvaron minskat och det innebär att den korta 
sjukfrånvaron ökat. Nedan redovisas den korta och långa sjukfrånvaron i 
procent per verksamhetsområde. 
 

 
Källa: Personec  
 
8.9 Sjukfrånvaro och Covid-19 
En stor del av den kraftig ökade sjukfrånvaron kan härledas till Covid-19. Vid 
den första vågen i februari steg sjuktalet kraftigt för att vara fortsatt hög resten 
av året. I följande diagram syns en jämförelse månadsvis för åren 2019 och 
2020.  

 
Källa: Personec Utdata 

Kort- och lång i % 2016 2017 2018 2019 2020
Bildning, kort 37 39 56 60 76
Bildning, lång 63 61 44 40 24
Bildning totalt 100 100 100 100 100
Centralt, kort 50 61 100 79 53
Centralt, lång 50 39 0 21 47
Centralt totalt 100 100 100 100 100
Omsorg, kort 48 55 55 61 79
Omsorg, lång 52 45 45 39 21
Omsorg, totalt 100 100 100 100 100
Totalt, kort 44 49 56 61 77
Totalt, lång 56 51 44 39 23
Totalt, total 100 100 100 100 100
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8.9.1.1 Högriskskydd 
För arbetstagare med omfattande sjukfrånvaro finns högriskskydd enligt lag. 
Inom kommunen finns medarbetare som omfattas av högriskskydd. 
 
Allmänt högriskskydd: Karensavdrag kan göras vid max tio tillfällen under 
den senaste tolvmånadersperioden, därefter står arbetsgivaren för sjuklön från 
första dagen 
 
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. 
 
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 2020 ställdes dessutom en rekommendationsfråga till 
medarbetarna.  
 
9.1 Medarbetarenkät - Temperaturmätning 
Från och med 2018 påbörjades kontinuerliga medarbetarundersökningar och 
det fortgår med åtta undersökningar per kalenderår. 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. I genomsnitt under året besvarade 416 
personer frågorna vid de åtta olika undersökningarna. Det syns en nedgång i 
början av året som sammanfaller med när coronapandemin började. Nedan 
redovisas tidslinje över svarsfrekvensen per undersökning. 

 
Källa: Populum 
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Barometerindex 
Det totala indexet för hela kommunen har rört sig mellan 68 till 72, 
genomsnittet för alla mätningar är index 71. En nedgång syns i början av året, 
den sammanfaller med coronapandemins början. 

 
Källa: Populum 
 
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; 
 

 
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 79 (en ökning från 78) och 
för män 82 (en ökning från 80). Den största skillnaden mellan män och 

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
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kvinnor syns i ledarskapsfrågorna, männen upplever i mycket högre grad än 
kvinnorna att närmaste chefen visar uppskattning och förtroende för mig som 
medarbetare och mina arbetsinsatser (frågorna 2a, 2b och 2 c). Genomsnittet 
för samtliga kommuner 2020 är totalindex 79.  
 
HME-Index 2018 2018 2019 2019 2020 2020 
  Kommunen Riket Kommunen Riket Kommunen Riket 
Ledarskapsindex 78 78 79 78 83 78 
Motivationsindex 74 80 78 79 77 78 
Styrningsindex 76 79 78 78 80 79 
Totalindex 76 79 79 79 80 79 
 
Vid kommunens första mätning 2018 uppgick HME-index till 76, vid den 
fjärde mätningen i november 2020 hade index ökat till 80. 
 

 
Källa: Kolada 
 
Nedan redovisas de kommuner som rapporterat in sitt HME-index till Kolada, 
senaste mätningen på tre år. Hällefors resultat är från 2020 och markerat med 
blå pil. 
 

 
Källa: Kolada 
 
9.3 eNPS 
 
Employee Net Promoter Score - eNPS mäter hur mycket medarbetarna skulle 
rekommendera organisationen som arbetsgivare till någon, t ex vänner eller 
familj. 
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Med början oktober 2019 utökades enkäten med en rekommendationsfråga: 
 

”Hur troligt är det att du skulle rekommendera en vän eller 
bekant att arbeta hos Hällefors kommun?” 

 
Syftet är att få en bild av hur kommunens medarbetare uppfattar kommunen 
som arbetsgivare, medarbetarupplevelsen. 
 
Frågan ställdes för tredje gången vid mätningen i oktober 2020. Vid den andra 
mätningen i april 2020 var kommunen mitt i den extraordinära händelsen med 
coronaviruset, i oktober var läget något stabilare innan den andra vågen kom i 
början av november. 
 
Svaren lämnas på en tiogradig skala mellan 1 och 10, där 1 motsvarar inte alls 
troligt och 10 motsvarar mycket troligt. De som svarar 0-7 räknas som 
kritiker, de som svarar 7 och 8 räknas som passiva och de som svarar 9 och 10 
räknas som ambassadörer. 
 
9.3.1 Ambassadörer 
 
Av kommunens medarbetare uppfattades vid senaste undersökningen i 
oktober 2020 cirka 20 procent som ambassadörer som skulle rekommendera 
en vän eller bekant att arbeta hos Hällefors kommun.  
 
10 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.  
 
Ett arbete har påbörjats inom förskolan och skolan med hjälp av de centrala 
parternas metodstöd för arbetet med strategisk kompetensförsörjning. 
Arbetsgruppen består av fackliga representanter och 
arbetsgivarrepresentanter. Metoden innehåller fem olika steg varav de lokala 
parterna har påbörjat de första stegen med nuläge, målbild och identifiering av 
pågående samt nya aktiviteter.  
 
10.1 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. 
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Källa: Pihlskolan 
 
10.2 Äldreomsorgslyftet 
Staten beslutade i juni 2020 att i syfte att stärka kompetensen inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg erbjuda personal att genomgå 
utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Kommunen arbetade under 
hösten med en kartläggning och riktlinjer för erbjudandet till befintlig 
personal. Stimulansmedel gavs till cirka 10 platser varav åtta slutligen 
påbörjade utbildningen i slutet av året. Villkoret från statens sida var att de 
som var aktuella för studierna skulle erbjudas en tillsvidareanställning på 
heltid. Samtliga åtta personer har tidigare varit anställda som vikarier i 
kommunen tidigare. Av de åtta har hittills två avbrutit studierna. 
 

 
Källa: Pihlskolan 
 
10.3 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. Andelen 
behöriga i Hällefors sjönk mellan de senaste läsåren. 
 
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Hällefors 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i landets samtliga kommuner 
 
 
 

Källa: Skolverket kommunblad 

Elever i vårdutbildning 2013-2019 2013-2020
Elever inom pågående utbildning 21 21
Elever som slutfört hela utbildningspaketet 63 69
Elever som avbrutit men har betyg i en eller flera kurser 36 45
Elever som avbrutit utan betyg 17 24
totalt antal elever som påbörjat utbildning 137 163

Elever i Äldreomsorgslyftet 2020 Antal
Elever som påbörjat utbildning 8
Elever som avbrutit utbildning 2

Utbildning Hällefors 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Förskola, andel % m pedagogisk examen 56 45 46 45 37 
Förskoleklass, andel % m pedagogisk 
examen 100 100 100 89 86 

Fritidshem, andel % m pedagogisk examen 71 69 74 50 42 
Grundskola, andel % m pedagogisk examen 81 80 81 74 74 
Gymnasie, andel % m pedagogisk examen 70 66 69 65 64 

Utbildning riket 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Förskola, andel % m pedagogisk examen 44 42 42 42 42 
Förskoleklass, andel % m pedagogisk 
examen 83 80 89 89 89,2 

Fritidshem, andel % m pedagogisk examen 47 42 39 37 37 
Grundskola, andel % m pedagogisk examen 87 84 83 83 83 
Gymnasie, andel % m pedagogisk examen 83 81 81 82 83 
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10.4 Arbetsintegrerad lärarutbildning 
Som ett led i kompetensförsörjningsstrategi har kommunen kommit överens 
med lärarfacken om ett lärarutbildningskontrakt innehållande regler och 
anställningsvillkor för utbildning. Det innebär att obehöriga lärare anställs på 
heltid med möjlighet att studera till grundskollärare på halvtid i kombination 
med studier på halvtid. Kommunen har från och med höstterminen 2020 
anställt tre personer med lärarutbildningskontrakt. 
 
10.5 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, i början 
av 2020 infördes ett nytt 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. 
 

 
Källa: HR-supporten och Varbi 
 
En platsannonsering kan innehålla flera tjänster, det innebar att de 59 
rekryteringarna innehöll ca 180 tjänster totalt (bl a semestervikariat) och cirka 
1 700 kandidater sökte tjänsterna hos kommunen. De tjänster som lockar flest 
sökanden (förutom semestervikariaten till vård och omsorg) är parkarbetare, 
biblioteksassistent, kommunikatör, elevassistent, förskolepersonal, 
vaktmästare och lärarassistent. Till dessa tjänster inkom mellan 45-95 
ansökningar per tjänst. 
 
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. 
 
10.6 Sysselsättningsgrad – heltidsfrågan 
Ett sätt att lösa bemanningen är att fler arbetar mer. Inom kommunen finns en 
arbetskraftsreserv, om deltidsanställda får arbeta heltid minskar behovet av 
rekrytering. 
 
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. I oktober 2019 
beslutades om en strategi för heltid som norm i kommunen. De centrala 
parterna har förlängt utvecklingsprojektet till och med 2024. Det är komplext 
att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation, diskussioner 
pågår mellan de lokala parterna om de utmaningar som behöver hanteras för 
att nå framgång. 
 

Rekryteringar 2017 2018 2019 2020
Totalt 86 104 69 59
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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 68 procent av medarbetarna heltidsanställda 2019, 
varav 63 procent arbetade heltid. 
 
I Hällefors kommun ser fördelningen och utvecklingen av heltidsanställda 
och heltidsarbetande månadavlönade (faktisk arbetstid) ut enligt nedan:  
 

 
Källa: Kolada/Heltidsresan 
 
Andel i procent av de månadsavlönade som arbetar heltid inom vård och 
omsorg samt funktionsnedsättning sett över perioden 2015 till 2019 visar att 
andelen heltidsanställda ökat, även den andel som faktiskt arbetaar heltid har 
också ökat.  
 

 
Källa: Kolada/Heltidsresan 
 
Nedan visas en jämförelse mellan Hällefors, riket och övriga kommuner. 
 

 
Källa: Kolada/Heltidsresan 
 
11 Pension och avgångar 

Av de tillsvidareanställda avgick knappt 10 procent, 54 medarbetare, av olika 
orsaker under 2020. Av de 54 avgick 27 med egen begäran, tre av dessa var 
chefer. Efter förhandlingar sades sju medarbetare upp på grund av arbetsbrist, 
främst på grund av att brukare inom LSS avled.  
 
Förändringar i pensionssystemet trädde i kraft 2020. Det innebar att det var 
sista året för pensionsavgång vid 61 års ålder, samtidigt höjdes lasåldern från 

Andel i % av månadsavlönade 2017 2018 2019
Heltidsanställda 64 70 68
Heltidsarbetande 60 66 63

Andel i % av månadsavlönade
vård och omsorg och
funktionsnedsättning 2015 2016 2017 2018 2019
Heltidsanställda 47 45 46 52 51
Heltidsarbetande 45 43 44 51 49
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67 till 68 år. Under 2020 slutade 16 medarbetare i åldersgrupperna 62 år till 
och med 66 år med pensionsavgång (Inom åldersgruppen 65 till 68 år har sju 
medarbetare valt att kvarstå i tjänst).  
 

 
Antal pensionsavgångar per åldersgrupp 2020 
 
Under perioden 2020 till och med 2030 beräknas en tredjedel, 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 från att avgång sker vid 65 års ålder. 
 

 
Källa: Personec 
 
12 Referenser och källor 

12.1 Litteratur 
Sveriges Kommuner och Landsting (2015). Personalnyckeltal i kommuner 
och landsting. 
 
12.2 Internet 
Sveriges Kommuner och Landsting: Nyckeltalsdatabasen Kommun- och 
Landstingsdatabasen Kolada 
 
Skolverket: Kommunblad 
 
Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal: Heltid.nu 
 
Medarbetarundersökning: Populum 
Personalsystemet: Visma Personec 
Rekryteringsverktyg: HR-supporten och Varbi 
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HR-enheten 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(3) 

Datum  
2021-03-11  

Kommunförvaltningen 
   
   
   
 
  

 
 
Verksamhetsområde Silvergruvan, dnr KS 20/00120 

Beslutsunderlag 
Nacka tingsrätt, mark och miljödomstolen, domslut 2016-02-26 
Länsstyrelsen Örebro län, beslut 2015-09-09 Dnr:567-2453-2015 
Bergslagens kommunalteknik direktion 2015-05-22 § 73 
Bergslagens kommunalteknik delegationsbeslut 2016-01-14 Dnr: BKT2015-
296-13  
KS 2020-05-20 § 123 
Sweco analysrapport Silvergruvan 2020-11-23 
Analysresultat brunnsinventering Grävda och bergborrade brunnar 2020-11-
23 
Anteckningar från möte mellan Länsstyrelsen Örebro län och Hällefors 
kommun 2020-12-01 
Karta över fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde för Hällefors 
kommun. 

Ärendet 
Hällefors kommun är enligt domstolsbeslut från mark och miljödomstolen 
skyldig att överta ansvaret för drickvattenförsörjningen för Silvergruvans by. 
Beslutet rör totalt 24 fastigheter. Utav dessa 24 fastigheter så utgår ett antal då 
de är verksamhetslokaler utan vatten. Kvarstår gör 22 fastigheter. Enligt 
tidigare domstolsbeslut i frågan så måste Hällefors kommun utse 
Silvergruvans by till verksamhetsområde.  
 
Hällefors kommun kan inte tvångsansluta fastigheterna till kommunalt vatten 
däremot så är fastighetsägarna avgiftsskyldiga vilket innebär att de får bära 
kostnaden för anslutning till vatten oavsett om de ansluter sig eller inte. Efter 
beslut om verksamhetsområde i kommunfullmäktige så övergår uppdraget till 
Samhälsbyggnadsförbundet Bergslagen att ta fram lämplig lösning samt 
projektera genomförandet. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 
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Miljömässig konsekvensanalys 
I projekteringen för genomförande måste de speciella markförhållandena i 
Silvergruvan beaktas. Eftersom det finns risk för att markarbeten kommer 
ske i förorenad mark, vilket fördyrar genomförandet. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Utredning gällande anslutning till allmän VA försörjning av Silvergruvan 
by är inte utförd. Kostnaden för de enskilda fastigheterna beräknas enligt 
Hällefors kommuns VA taxa 2020 vara mellan ca 73.000-109.000 kr 
beroende på storlek på fastighet, för anslutning till dricksvattentjänst. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Silvergruvan ska ingå Hällefors kommuns verksamhetsområde för allmän 
dricksvattenförsörjning, enligt § 6 i Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. Följande fastigheter ska ingå i verksamhetsområdet: 
Hällefors 9:187 
Hällefors 9:186 
Hällefors 9:227 
Hällefors 9:199 
Hällefors 31:9 
Hällefors 31:8 
Hällefors 32:2 
Hällefors 31:10 
Hällefors 31:11 
Hällefors 9:7 
Hällefors 9:8 
Hällefors 9:9 
Hällefors 9:294  
Hällefors 9:93 
Hällefors 9:352 
Hällefors 9:351 
Hällefors 9:313 
Hällefors 9:350 
Hällefors 9:349 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt. 
 
Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen uppmärksammar även utskottet på att det i 
texten i tjänsteskrivelsen står 22 fastigheter, rätt antal är 19 stycken vilket 
också framgår i beslutsförslaget. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om beslut i 
kommunfullmäktige om verksamhetsområde innebär att en vattenledning 
mellan Hällefors och Silvergruvan måste dras eller om det är möjligt med 
andra lösningar, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om förvaltningen har en bild av hur andra 
kommuner löst liknande fall, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael 
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Pulkkinen. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om avgiftsskyldiget och om det gäller oavsett 
verksamhetsområde eller inte, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om vad som händer om kommunen inte fattar 
beslut om att göra området till ett verksamhetsområde, vilket besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om vad som händer ifall kommunen 
struntar i beslutet i domen, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om antalet fastigheter, vilket besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson, ordförande Annalena 
Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Silvergruvan ska ingå Hällefors kommuns verksamhetsområde för allmän 
dricksvattenförsörjning, enligt § 6 i Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. Följande fastigheter ska ingå i verksamhetsområdet: 
Hällefors 9:187 
Hällefors 9:186 
Hällefors 9:227 
Hällefors 9:199 
Hällefors 31:9 
Hällefors 31:8 
Hällefors 32:2 
Hällefors 31:10 
Hällefors 31:11 
Hällefors 9:7 
Hällefors 9:8 
Hällefors 9:9 
Hällefors 9:294  
Hällefors 9:93 
Hällefors 9:352 
Hällefors 9:351 
Hällefors 9:313 
Hällefors 9:350 
Hällefors 9:349 
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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 2021-2025 
 
 
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, 
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 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 enats 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 särskilt 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 fysiskt 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.  
 
Situationell prevention  och social prevention 
Både kortsiktiga och långsiktiga preventionsmetoder skall användas genom 
EST arbetet för att få bättre djup i brottsförebyggande arbetet tillsammans. 
Situationell prevention med kontinuerliga och återkommande inventeringar i 
miljö i syfte att förändra och förbättra platser/områden där otrygghet och brott 
oftare förekommer. Denna typ av prevention är ofta kopplad till snabba åtgär-
der medan social prevention handlar mer om att riktas mot människor för att få 
en mer långvarig förändring och hållbarhet.  
  
   
 
Uppföljning och analys av överenskommelse och medborgar-
löften 
Under 2020 utförde polisen och Hällefors kommun analyser av den aktuella 
brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet med utgångspunkt 
från ett gemensamt orsaksanalysmöte. Underlag utgår ifrån EST arbete, brotts-
statistik, trygghetsundersökningar, medborgardialog, polisens händelserappor-
ter, utdrag ur Hobit (Händelse och brott information, polisens webbaserade 
kartsystem) och inrapportering till samhällsbyggnad Bergslagens otrygghets-
rapportering. Detta fungerar som en nulägesbeskrivning till både överens-
kommelse och medborgarlöften. 
 
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 gjordes en kartläggning och analys av gemensamma fokusområ-
den göras gemensamt av parterna. Resultatet av denna analys skall tillsam-
mans med uppföljningen av överenskommelsen och medborgarlöftena vara 
grunden för prioritering av gemensamma åtaganden i kommande medborgar-
löften.  
 
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. 
 
 
Ansvar 
Hällefors kommun och polisen ansvarar för att genomföra åtgärder och mät-
ningar utifrån beslutade fokusområden. Ansvar för samordning av uppföljning 
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inför det lokala brottsförebyggande rådet sköts av kommunens samordnare och 
kommunpolisen. 
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 2021-0-___ till och med 
2025-12-31 
 
 
 
 
 
Hällefors 2021-__-__  
 
  
 
__________________________________________ 
 
Ordförande Brottsförebygande rådet (BRÅ) 
 
 
__________________________________________ 
Jens Hedenborg 
Lokalpolisområdeschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
20201229  

Kanslienheten 
   
   
   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Medborgarlöften för Hällefors kommun 2021-2023 
 
Beslutsunderlag 
-  
 
Ärendet 
Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med 
samverkansöverenskommelser, kommun – polis 2021-2023, 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 2020 har polisen och Hällefors kommun analyserat den aktuella 
brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för 
detta har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, rapporterade ärenden i 
app för otrygghet, 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 kunskapsbaserat. 
Arbetet redovisas inom ramen för det lokala Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) 
 

Ekonomi 
Utifrån vad analys av de olika underlagen kommer fram till kan det 
medfölja kostnader för åtgärder eller aktiviteter för kommunen och polis.  
 
Folkhälsa 
Det finns samband mellan trygghet och en god hälsa. Att vara trygg i sitt 
boende och närområde påverkar möjligheter till omfattning av att delta i 
ideella verksamheter, sociala och kulturella aktiviteter samt rekreation.  
 
Miljö 
BRÅ förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Medborgarperspektiv 

 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett mellan Polisen och Hällefors 
kommun 
 

Brottsförebyggande rådets förslag till beslut 
Förslagen på medborgarlöften för 2021-2023 överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
1. Kommunen och polisen skall arbeta enligt EST – (Effektiv samordning 

för trygghet) och därigenom kunna arbeta mot aktuella problembilder 
systematiskt. 
  

2. Trygghetsvandringar och dialoger i samverkan med medborgare, 
föreningar och näringsidkare i kommunens olika områden. 
Särskilt fokus ska riktas på medborgarnas otrygghet i offentliga miljöer. 
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder. 

 
3. Polisen och Hällefors kommun i samverkan med andra parter ska 

vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotikabrott samt 
trafikbrott och ordningsstörningar inom Hällefors kommun. 

 
4. 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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Personuppgiftsstrategi för Hällefors kommun, dnr KS 
21/00058 

Beslutsunderlag 
Personuppgiftsstrategi för Hällefors kommun 

Ärendet 
Hällefors kommun samarbetar i dataskyddsfrågor med övriga KNÖL-
kommuner och samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och har bland annat 
ett gemensamt dataskyddsombud. 
 
För att det gemensamma arbetet ska fungera, krävs att de ingående parterna 
har samma uppfattning om vilken inriktning samarbetet ska ha och vilka mål 
som ska finnas med behandlingen av personuppgifter. 
 
Då detta i hög grad detaljregleras av dataskyddsförordningen (GDPR) är 
kommunernas enskilda handlingsutrymme begränsat. Föreliggande förslag till 
personuppgiftsstrategi har beretts av dataskyddsgruppen och kanslicheferna i 
KNÖL-området. 
 
Strategin kommer, när kommunstyrelsen antagit en slutgiltig utformning, att 
kompletteras av en riktlinje på förvaltningsnivå. På verksamhetsnivå kommer 
sannolikt rutiner för det dagliga arbetet med personuppgifter att behöva 
utarbetas i den mån de inte redan finns på plats. 

Social konsekvensanalys 
Behandlingen av personuppgifter är en känslig fråga ur många aspekter, 
inte minst socialt. Ökad tydlighet kring kommunens arbete med 
personuppgifter bedöms vara gynnsamt ur ett socialt perspektiv. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Personuppgiftsstrategin i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser, 
däremot kan förvaltningens riktlinjer eller rutiner få ekonomiska 
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konsekvenser. I det fall att dessa inte ryms inom befintlig ram, återkommer 
förvaltningen med ärende i frågan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Personuppgiftsstrategi för Hällefors kommun antas. 

 

Hans Åhnberg Mathias Brandt 
Kommunchef Kanslichef 
 
 



 

Personuppgiftsstrategi  
För Hällefors kommun  
  



1. Inledning 

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning1 (nedan 
dataskyddsförordningen). Denna strategi beskriver Hällefors kommuns hantering av 
personuppgifter på övergripande nivå för att säkerställa att kraven i 
dataskyddsförordningen samt övrig gällande rätt på området följs. Strategin gäller vid 
all behandling av personuppgifter inom Hällefors kommun och kompletterar övriga 
styrdokument.  
 
Strategin gäller för samtliga nämnder och styrelser, förvaltningar, medarbetare och 
förtroendevalda politiker. Detta inkluderar i tillämpbara fall även andra som hanterar 
personuppgifter för kommunens räkning. Eftersom alla verksamheter omfattas av 
strategin finns inte utrymme för att besluta om lokala regler som avviker från denna.  

2. Behandling av personuppgifter 

En personuppgift (enligt dataskyddsförordningen) är varje upplysning som avser en 
identifierad eller identifierbar levande fysisk person (nedan registrerade) såsom 
exempelvis namn, personnummer och adress. Definitionen av begreppet behandling av 
personuppgifter är vid och omfattar i princip alla åtgärder som sker i fråga om 
personuppgifter. Några exempel är insamling, registrering, lagring, läsning och radering.  

3. Målsättning  

Strategin fastställer övergripande mål och intentioner för behandling av 
personuppgifter. All behandling av personuppgifter ska ske med hänsyn till den 
registrerades friheter och rättigheter varför vi ska vara öppna med hur vi samlar in, 
bearbetar och delar med oss av de personuppgifter vi behandlar. Innebörden i detta är 
att värna om den personliga integriteten så att alla registrerade är trygga i att Hällefors 
kommun eftersträvar en hög nivå av skydd för personuppgifter.  
 
Målen vid all personuppgiftsbehandling ska vara att  
 
 Behandling ska ske i enlighet med gällande rätt samt ske på ett korrekt och öppet 

sätt i förhållande till den registrerade. Detta inkluderar att informera de registrerade 
om våra behandlingar av personuppgifter samt vilka rättigheter de har. 

 Behandling ska endast ske om det finns ett fastställt berättigat ändamål 
(ändamålsbegränsning). 

 Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de 
ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). 

 Uppgifterna ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. 
 Uppgifterna ska bevaras i identifierbar form så länge det är nödvändigt för 

ändamålet (lagringsminimering). 
 Risker för skada för den registrerade ska minimeras genom aktiv riskhantering och 

lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 



 Endast behöriga ska få åtkomst till personuppgifter. 
 Personuppgifter ska skyddas så de inte förstörs oavsiktligt. 
 Verksamheten ska tillämpa inbyggt dataskydd genom att uppdatera, rensa och 

underhålla befintliga systemstöd och rutiner samt ta hänsyn till detta vid 
kravställning vid inköp, design eller utveckling. 

 Verksamheten ska tillämpa principen om dataskydd som standard, d.v.s. bygga in 
uppgiftsminimering i systemen och inte ta in eller registrera mer uppgifter än de 
som verkligen är nödvändiga.  

 Ha en god förmåga att hantera personuppgiftsincidenter och om kriterierna är 
uppfyllda anmäla incidenten till tillsynsmyndigheten.   

 Alla medarbetare och förtroendevalda fortlöpande får information och utbildning 
inom området. 

 Överföring till tredje land (utanför EU/EES) inte sker utan adekvata 
säkerhetsåtgärder. 

 Behandlingen ska finnas dokumenterad i ett register över behandling en s.k. 
registerförteckning. 

 I de fall den utförs av ett personuppgiftsbiträde även åtföljs av ett giltigt 
personuppgiftsbiträdesavtal eller en annan rättsakt. 

 Behandlingen riskbedöms och i de fall den innebär en hög risk för de registrerades 
fri- och rättigheter ska en konsekvensbedömning genomföras. 

 
4. Roller och ansvar 
 
Kommunstyrelsen beslutar övergripande om viljeinriktning för personuppgiftsarbetet 
utöver denna strategi.  
 
Personuppgiftsansvarig är varje respektive styrelse eller nämnd. 
Personuppgiftsansvarig är den bestämmer ändamålen och medlen med en behandling 
av personuppgifter, det vill säga varför och hur behandlingen ska gå till. 
Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att all hantering av personuppgiftering som sker 
i deras verksamhet. Det innebär att det är personuppgiftsansvarig som är ansvarig för 
att målen och intentionerna i denna strategi efterlevs i den verksamhet som de ansvarar 
för.  
 
Förutom att uppfylla målen ska varje personuppgiftsansvarig  
 Utse ett dataskyddsombud samt tillse att dennes kontaktuppgifter blir 

offentliggjorda samt anmälda till tillsynsmyndigheten.  
 Utse flera personuppgiftssamordnare inom förvaltningen.  

 
Ett dataskyddsombud ska vara utsett av varje personuppgiftsansvarig för att bland 
annat ge information samt granska hur verksamheten lever upp till kraven i 
dataskyddsförordningen.  
 
Personuppgiftssamordnare ska vara förvaltningens huvudsakliga kontaktperson vid 
frågor rörande personuppgifter och dataskydd, varför rollen som 
personuppgiftssamordnare förutsätter en organisatorisk position som sitter nära 
förvaltningens ledning. Samordnaren ska även agera som förmedlande länk mellan 
förvaltningen och dataskyddsombudet. Uppdraget som personuppgiftssamordnare är 
primärt inom den egna förvaltningen. 



 
Dataskyddsgruppen är kommunens gemensamma nätverk för personuppgifts- och 
dataskyddsfrågor. Nätverket är till för att stötta verksamheten samt 
personuppgiftssamordnarna i sitt arbete samt är verksamhetens främsta kontaktyta 
mellan personuppgiftssamordnare och dataskyddsombud. 
 
Medarbetare har ett ansvar för att följa Hällefors kommuns beslutade styrdokument i 
form av t.ex. strategier och riktlinjer. Varje medarbetare ansvarar även för att följa 
dokumenthanteringsplaner, gallringsrutiner och vara uppmärksam på brister och 
personuppgiftsincidenter och anmäla dessa vidare internt.  
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Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2021 och 
kvalitetssäkrande åtgärder m.m., dnr KS 20/00238 

Beslutsunderlag 
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket 
Skollagen (2010:800) 

Ärendet 
Skolverket fastställer detta år slutligt statsbidrag i maxtaxan för innehavande 
bidragsår senast den 31 januari varje år och i samband med det lämnas 
uppgifter till kommunerna om slutligt bidrag. Statsbidraget betalas ut under 
förutsättningar att kommunen följer villkoren i förordningen. 

Ekonomi 
De nya högsta avgiftsnivåerna gäller för perioden 1 januari 2021 till den 31 
december 2021. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar från 
49280 kronor till 50340 kronor.  
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 
öka något, vilket motsvarar inflationsförändringarna.    
 
 
Förskola 
                                  Avgiftstak* 
Barn 1                       3%                         1510 kr. 
Barn 2                       2%                         1007 kr    
Barn 3                       1%                           503 kr 

 
 

                     Fritidshem 
 
Barn 1                      2%                          1007 kr 
Barn 2                      1%                            503 kr     
Barn 3                      1%                            503 kr 
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*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds 
istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap.5 ½ skollagen 
(2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 
 
 
 
 
Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen 
bestämmer avgifter i verksamheterna. Därmed lämnar förvaltningen 
ovanstående avgifter som förslag till beslut.  
 
Social konsekvensanalys 
De nya avgiftsnivåerna har en obetydlig påverkan på hushållens ekonomi och 
följer inflationsförändringarna.  

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

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Fastslå föreslagen maxtaxa enligt Skolverkets riktlinjer för 

verksamhetsåret 2021. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande Johan 
Stolpen (V) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Fastslå föreslagen maxtaxa enligt Skolverkets riktlinjer för verksamhetsåret 
2021. 
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insats för Hällefors kommun år 2020, dnr KS 21/00012 

Beslutsunderlag 
SFS 2010:659, 3 kap.1§ 
SOSFS 2011:9, 3 kap.1§ 
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Hällefors 
kommun år 2020, 210112 

Ärendet 
Kommunstyrelse i Hällefors kommun är vårdgivare för sjukvårdsverksamhet 
inom elevhälsan. Vårdgivaren utser en enhetschef för elevhälsan och utför 
dokumentation om fördelningen av ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. 
Verksamheten strävar efter en god och säker vård där risken för 
vårdrelaterade skador minimeras och där ett enhetligt patientsäkerhetsarbete 
mellan länets kommuner tillämpas. 
 
En patientsäkerhetsberättelse ska senast 1 mars årligen upprättas enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Ansvarig för upprättande av 
patientsäkerhetsberättelsen är enhetschef för elevhälsan. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2020 innehåller: 
 
- Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 
- Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
- Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförs under 

året. 
- Vilka åtgärder som genomförs för ökad patientsäkerhet 
- Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
- Rutiner för händelseanalyser 
- Informationssäkerhet 
- Samverkan för att förebygga vårdskador 
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och 

synpunkter 
- Sammanställning och analys 
- Samverkan med patienter och närstående 
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- Resultat 

Social konsekvensanalys 
Ett väl fungerande patientsäkerhetsarbete minskar risken för 
vårdrelaterade skador.  

 
Samverkan mellan sjukvårdspersonal, patienter och närstående leder till 
färre avvikelser i verksamhetens arbete och har en positiv påverkan på 
elevernas hälsa. 

    Enhetliga principer inom patientsäkerhetsarbete främjar en rättvis 
    fördelning av resurser mellan alla samhällsgrupper.   

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter gällande frågan 
utifrån detta perspektiv.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
    En konsekvent tillämpning av de uppsatta reglerna effektiviserar 
    kommunens arbete.        
 

Ett säkert och enhetligt patientsäkerhetsarbete minskar risker för eventuella 
extra utgifter för kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevernas medicinska insats för 

Hällefors kommun år 2020.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt kortfattat. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevernas medicinska insats för 
Hällefors kommun år 2020.  
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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 
Verksamhetens mål är att bedriva en god och säker vård där risker tidigt 
identifieras, för att förebygga och minimera vårdrelaterade skador och 
att sträva efter ett enhetligt patientsäkerhetsarbete mellan länets kom-
muner. 
 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
Vårdgivare för den vårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan, är 
kommunstyrelsen i Hällefors kommun. Vårdgivaren ansvarar för att 
enhetschef för elevhälsan utses. Vårdgivaren ska dokumentera hur det 
organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 
verksamheten. 
 
Enhetschefen ansvarar för att alla medarbetare i elevhälsan, har rätt 
kompetens, får fortbildning och har ansvar och befogenheter för att 
kunna bedriva vård av god kvalitet. Enhetschefen är den person som 
såväl tillsynsmyndighet, elever, vårdnadshavare och personal ska kunna 
vända sig till i frågor gällande verksamheten. Enhetschefen planerar, 
leder, kontrollerar, dokumenterar och redovisar verksamhetens resultat 
bland annat genom att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse, 
som delges vårdgivaren. Enhetschefen har även ansvar att uppdatera 
och utveckla lokal metodpärm, utifrån Örebro kommuns metodbok för 
Elevhälsans medicinska insatser och att hantera avvikelserapporter och 
utifrån dessa göra analyser och vidta lämpliga åtgärder t.ex Lex Maria 
anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
 
Enhetschef tillsammans med berörd personal är ansvarig för att infor-
mera elev och vårdnadshavare om en vårdskada inträffat. 
 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som 
genomförts under året 
SOSFS 2011:9 5 kap. 2§ 
Ett systematiskt kvalitetsarbete görs genom användande av ”Kvalitets-
mått för Elevhälsans medicinska insats (EMI)”(utgiven av Riksför-
eningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen, version 
2020) i samarbete mellan verksamhetschef och skolsköterskor. 
Elevhälsans medicinska enhet upprättar årligen en verksamhetsberät-
telse, där arbetet under det gångna läsåret redovisas. En verksamhets-
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plan upprättas och revideras vartannat år och ligger sedan som grund 
för elevhälsans medicinska insatser. 
 
Enligt lokala instruktioner genomförs en gång om året en genomgång 
av läkemedel som skolsköterskor enligt delegering av skolläkare, får 
beställa från Apotek och tilldela elever enligt generell ordination, vid 
behov. 
 
Hälsosamtal hålls årligen med alla elever i förskoleklass, åk 4, 7 och 
första gymnasieåret. Dessa utgår från hälsoenkäten ELSA (elevsamtal 
sammanställt och analyserat) vilken elever och vårdnadshavare (ej 
gymnasieelevers vårdnadshavare) separat besvarar. Dessa enkäter är 
gemensamma för hela Örebro län i ett samarbete mellan Region Örebro 
län och länets kommuner. Enkätsvaren (avidentifierade) skickas däref-
ter till en gemensam databas, där analys görs och tabeller och statistik 
återges till elevhälsans medicinska insats, för vidare återgivning till be-
rörda, så som elever, skolledning, politiker, vårdnadshavare och peda-
goger. 
 
Genom egenkontroll följs kontinuerligt (1 ggr/v) temperaturkurvor i 
kyl, för förvaring av vacciner. Inga temperaturavvikelser har förekom-
mit under året. 
 
Av säkerhetsskäl är två skolsköterskor delaktiga i lokalen (eller angrän-
sande rum) vid vaccinering av elever. 
 
Rapport av givna vaccinationer dokumenteras och skickas elektroniskt 
till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister, i anslutning till vacci-
neringen. 
 
Genomgång av läkemedel, vaccin och omläggningsmaterial görs regel-
bundet för kontroll av förbrukningsdatum och kasseras efter utgångsda-
tum. 
Kasserade sprutor och kanyler skickas regelbundet för destruktion, i för 
ändamålet avsedda behållare. 
 

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
Nätverket för verksamhetschefer för elevhälsan i länets kommuner, träf-
fas två gånger per termin och då diskuteras gemensamma arbetssätt, 
avtal och överenskommelser bl. a mellan Regionen och länets kommu-
ner. Dessa möten protokollförs och har under 2020 hållits digitalt. 
En referensgrupp bestående av skolsköterskor med medicinskt led-
ningsansvar (MLA) i länet, träffas två gånger per termin och då diskute-
ras arbetssätt, metoder, vårdkvalitet och gemensamma förbättringsme-
toder samt andra aktuella ämnen. Medverkar på dessa möten gör även 
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skolöverläkaren i Örebro. 
Dessa möten protokollförs och återförs sedan till den egna organisat-
ionen för verkställande. Under 2020 har dessa möten hållits digitalt. 
Skolsköterskorna i länets norra kommuner har gemensamma möten två 
gånger per år. Då tas bland annat frågor om patientsäkerhetsarbete upp. 
Dessa möten har ej genomförts under 2020 p.g.a Covid. 
 
En skolsköterska ingår i ett nätverk i norra länsdelen i samarbete med 
Barn- och ungdomsmottagningen på Lindesbergs lasarett, Viktiga Barn, 
gällande barn med avvikande viktkurvor. 
 
Lokal metodbok finns tillgänglig för skolsköterskor. Denna uppdateras 
av enhetschefen årligen. Den lokala metodboken bygger på metodbok 
för elevhälsans medicinska insatser i Örebro kommun, men utifrån lo-
kala förutsättningar. Denna är under upprättande digitalt för Hällefors 
EMI 2021. 
 
Elevhälsans medicinska enhet i Hällefors har regelbundna verksam-
hetsmöten där verksamhets- och patient-säkerhetsfrågor (avidentifie-
rade) dryftas.  
 
Skolsköterskorna har under året tagit del av föreläsningar digitalt, till-
sammans med skolläkare och övriga skolsköterskor i Örebro län. 
 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
Skolsköterskorna har regelbundna verksamhetsmöten där de regelbun-
det diskuterar risker, händelser och förbättringar av verksamheten.  

 

Rutiner för händelseanalyser 
SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 
Skolsköterskorna arbetar under eget yrkesansvar och vid händelser som 
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, skrivs en avvikelser-
apport (blanketter för detta finns i lokal metodpärm) och en händelse-
analys görs.  
Enhetschefen ansvarar för vidare åtgärder och tidplan för detta. Denne 
sammanställer och återför resultat och åtgärder från avvikelsehantering-
en till verksamheten och i speciella fall går ärendet vidare till Lex Maria 
anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
EMI (Elevhälsans medicinska insats) använder PMO, vilket är ett 
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elektroniskt journalsystem som stöder hanteringen av medicinsk doku-
mentation och patientadministration. PMO är CE-certifierat som en 
medicinteknisk produkt. 
I PMO framgår vem som ansvarar för en viss journaluppgift, dennes 
befattning samt tidpunkt för när journaluppgiften fördes in i journalen. 
Dokumenterade journaluppgifter kan inte ändras eller utplånas av behö-
riga användare. Införda uppgifter ska signeras i samband med doku-
mentationen. 
Varje enskild journal förses med en tydlig personidentifikation, samt 
med elevens och vårdnadshavarens kontaktuppgifter, vilka är hämtade 
från befolkningsregistret via IST. Alla journaldokument scannas in i 
respektive journal i PDF-format och arkiveras digitalt enligt doku-
menthanteringsplan för elevhälsans medicinska enhet (EMI). 
Elever med skyddade personuppgifter finns inte i PMO. Dessa journal-
anteckningar görs i pappersjournal och förvaras i låst arkivskåp med 
brandskydd. 
I PMO loggas användarnas aktiviteter. Det går på detta sätt att kontrol-
lera från vilken enhet en elevs journal öppnats. Vidare kan man se vilka 
åtgärder som vidtagits med patientuppgifterna. 
 
Enhetschefens ansvar gällande PMO, är att utdela behörighet för åt-
komst av journaluppgifter förenliga med skolsköterska och skolläkares 
arbetsuppgifter. Denna uppgift är i Hällefors delegerad till skolskö-
terska med PMO administrativt ansvar och har genomgått utbildning för 
detta. 
Skolsköterskor och skolläkare är informerade om bestämmelser gäl-
lande hantering av personuppgifter och hur dokumentationen ska ge-
nomföras. 
 
Skolsköterskor och skolläkare ska ansvara för att personliga lösenord 
inte kan bli tillgängliga för obehöriga. Att datorer inte lämnas, med 
oskyddade patientuppgifter och att anställda i EMI endast tar del av 
uppgifter i PMO, där denne deltar i arbetet runt eleven.  
 
Ett posthanteringsdokument har upprättats, för säkerställande att obehö-
riga personer inte öppnar post som är adresserad till Elevhälsans medi-
cinska insats. Dokumentet baseras på SOSFS 2008:14, 2 kap och of-
fentlighets och sekretsslagen (2009:400). 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 
Ett avtal finns mellan Elevhälsans medicinska insats i Örebro kommun 
och de övriga kommunerna i länet. Via gemensamma träffar regelbun-
det med verksamhetsansvariga i länets kommuner, samt via en gemen-
sam metodbok för Elevhälsans medicinska insats, säkerställs att meto-
der och rutiner följs enligt lagen. 
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Genom detta gemensamma arbete möjliggörs även samordning gällande 
fortbildning för skolsköterskor. 
 
Kontakt och samtal med kommunens MAS har förts, angående möjlig-
het för gemensamt ledningssystem med äldreomsorg, socialtjänst och 
EMI i Hällefors kommun, i kvalitetssäkringssynpunkt. Detta arbete 
fortgår. 
 
Ett systematiserat arbete för rapportering och överlämning av journaler 
mellan BVC och Elevhälsans medicinska insats finns. Även för rappor-
tering mellan olika stadier och skolformer, för att minimera risk för ute-
blivna vaccinationer och kontroller. 
 
Inskrivning i skolan, av till Sverige nyanlända elever, sker med hjälp av 
telefontolk. Skolsköterskan deltar vid inskrivningssamtalet, för att få 
blanketter för journalrekvisition respektive vaccinationsblanketter un-
dertecknade av vårdnadshavare och kort informera om elevhälsans 
kompetenser och arbete och inhämta information från vårdnadshavare. 
EMI-journal kan efter inskrivningssamtalet snabbt rekvireras från före-
gående skola, eller i fall då eleven inte gått i svensk skola tidigare 
snabbt göra Asylhälsan uppmärksam på elevens existens, så de kan 
kalla denne för hälsokontroll och därmed minimera risken för uteblivna 
kontroller eller vaccinationer. 
Kontakter med nyinvandrade elever och vårdnadshavare sker med hjälp 
av tolk (telefontolk) för minimering av felkällor/missuppfattningar. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 
Skolsköterskorna och skolläkare rapporterar risker och händelser som 
har eller hade kunnat medföra en vårdskada. Avvikelserapport skrivs i 
detta fall och handläggs sedan av enhetschef efter samtal om händelsen 
med berörd skolsköterska eller skolläkare. 
Klagomål på given vård eller behandling av EMI tas emot via post, 
mail, telefon eller personligt. 
Två avvikelserapporter har inkommit från EMI och dessa har handlagts 
av enhetschef och berörd skolsköterska under 2020 genom upprättande 
av handlingsplan och återkoppling till extern berörd verksamhet (Se 
under rubrik Resultat). 
 
 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter på vården, sammanställs 



 
 

  
 
 
   
  

7 

och analyseras för att möjliggöra identifiering av mönster eller trender 
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Vid avvikelse kontaktar 
skolsköterskan berörd elev och om eleven inte är myndig, vårdnadsha-
vare. Skolsköterskan informerar om händelsen och skriver avvikelse-
rapport. 
Vid kontakt med elever och/eller vårdnadshavare som har klagomål på 
vård och behandling informeras om möjligheten att anmäla händelsen 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för handläggning. Inga 
klagomål på vård och behandling har inkommit från elever och/eller 
vårdnadshavare under 2020. 
EMI informerar även om möjligheten att kontakta patientnämnden för 
stöd.  
 
 

Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Se sammanställning och analys. Sammanställning över resultat av 
ELSA-enkäter, analys och planerade hälsofrämjande/förebyggande åt-
gärder utifrån analysen, delges vårdnadhavare via informationsplatt-
formen Infomentor. 
 

 

Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
Strukturmått: Kommunstyrelsen har vårdgivaransvar. Enhetschef 
finns för kommunens centrala elevhälsa. 3 skolsköterskor är anställda i 
EMI med totalt 250 % tjänstgöring. Elevunderlaget är ca 1050. 
Processmått: Hälsosamtal, hälsobesök och vaccinationer har genom-
förts enligt nationella och länsövergripande riktlinjer. Länsövergripande 
hälsoenkäter har använts och sammanställts och analyserats i elevhälso-
databasen ELSA.  
Rutiner och riktlinjer finns tillgängliga i metodbok (både regional och 
lokal).  
Alla elevkontakter dokumenteras i elevhälsojournal i PMO. 
Resultatmått: Två avvikelser har inkommit under året. Ingen anmälan 
till IVO eller Lex Mariaanmälan har gjorts. 
Avvikelse 1: En avvikelse har inkommit från Göteborgs stad. En elev 
har flyttat till Göteborg, efter att ha bott i Hällefors 6 månader och inte 
fått ordinerade vaccinationer här (ordination given på tidigare bostads-
ort). Analys av händelsen gjordes och det konstaterades att vaccinat-
ionsordinationen från tidigare bostadsort var otydlig och den mänskliga 
faktorn anses vara orsak till avvikelsen. Avvikelsen togs upp i skolskö-
terskegruppen till diskussion och åtgärder vidtogs för att händelsen inte 
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ska upprepas. Återkoppling gjord till anmälande skolsköterska. 
Avvikelse 2: En avvikelse har inkommit från Malmö stad ang. elev som 
efter ett års skolgång i Hällefors flyttat till Malmö och inte erbjudits 
vaccinationer eller utförda kontroller av vikt, längd och rygg, av EMI i 
Hällefors. Ang. utebliven vaccinationserbjudande, är en otydlig ordinat-
ion från skolläkare en bidragande orsak, vilket idag är åtgärdat, genom 
direkt ordination av skolläkare, i journalsystemet PMO. Gällande ute-
blivna kontroller av denna elev, har samtal i skolsköterskegruppen ge-
nomförts, gällande handläggningstider för kontroller efter skolstart i 
Hällefors. Denna rutin är under upprättande i lokal metodbok för EMI i 
Hällefors. Detta för att undvika att liknande händelser upprepas. Åter-
koppling till anmälande skolsköterska har gjorts. 
. 
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Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020 

Beslutsunderlag 
3 SFS 2010:659 kap. 1-4 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§ Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2020. 
 
Ärendet 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Kommunstyrelsen ska årligen 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska beskriva hur det organisatoriska 
ansvaret för patientsäkerhet är fördelat inom verksamheten. I patientsäkerhets-
berättelsen ska det framgå  
- hur man arbetat med patientsäkerhet under året 
- vilka åtgärder som vidtagits 
- vilka resultat som uppnåtts. 
 
Att systematiskt förebygga skador och främja hälsan hos äldre personer genom 
teamarbete med tydliga mål. Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som 
önskar ta del av den. 

 

Social konsekvensanalys 
Fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och 
styrning samt på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa 
strukturer. Att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsarbete främjar till 
en god kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården samtidigt som det 
minskar mänskligt lidande. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kvalitetsäkerhetsarbete och tidiga rehabiliterande insatser minskar 
kostnader för vård- och omsorg. 
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Facklig samverkan 
Information och samverkan kommer att ske. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen godkänner 2020 års Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare. 
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Kommunchef Medicinskt ansvarig 
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Sammanfattning 
Mål, de viktigaste åtgärderna som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts och 
strategier inför 2021 
 

Mål och strategier för 2020 
• Öka delaktigheten och medinflytande utifrån ansvarsområde 
• Tydliggöra ansvaret för den legitimerade personalen och medvetandegöra 

för andra grupper 
• Fokusera på förebyggande arbete att våga satsa för att vinna – öka sam-

verkan 
• Andra möjligheter – andra arbetssätt – använda de resurser som finns 

 
Utöver kommunstyrelsens fastställda mål och strategier har medicinskt ansvarig 
identifierat målområden för att förbättra patientsäkerhetsarbetet. Genom ovanstå-
ende strategier kommer säkerheten kring patienten att kunna tillgodoses samtidigt 
som arbetsmiljön för den legitimerade personalen kommer att förbättras. Bristen 
på personal med kompetens är ett faktum, därför krävs det att arbeta strategiskt 
med den personalstab som finns.  
 
Hälso- och sjukvårdsansvar – tydliggöra ansvar för första linjens chefer 

• Processbeskrivning gällande ansvar för patientsäkerhetsarbetet kring följ-
samhet av befintliga riktlinjer och rutiner  

• Vikten av ansvaret kring dokumentationen 
 

Hälso-och sjukvårdsprocessen 
• Hemtagningsprocessen 
• Delegeringsprocessen 

• Läkemedelsprocessen 
• Processen för rehabilitering och förebyggande vård 

 
Systematiskt kvalitetsarbete 

• Checklista egenkontroller med kontrollmoment och frekvens 

• Verksamhetsmöte mellan medicinskt ansvarig och legitimerad personal 
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Resultat och analys 
Hälso- och sjukvårdsansvar – tydliggöra ansvar för första linjens 
chefer 
Cheferna i kommunal vård och omsorg ansvarar för komplexa verksamheter och 
utbrottet av covid-19 har inneburit nya prövningar. Hur den kommunala vården 
och omsorgen styrs, leds och organiseras påverkar hur verksamheterna fungerar 
för dess medarbetare, omsorgstagare och patienter. Att ledarskapet, på alla nivåer, 
får hållbara förutsättningar är därför avgörande för att skapa en väl fungerande 
vård och omsorg. Ledarskapsutvecklingen i kommunal vård och omsorg behöver 
bli mer kunskapsbaserad.  
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Det finns inget strukturerat arbetssätt för att genom systematik öka patientsäker-
hetsarbetet i verksamheten. Enligt lång tradition läggs ansvaret på den legitime-
rade gruppen istället för att utveckla teamarbetet. Förstalinjens chef är ansvarig 
för egenkontroller, riskanalyser och avvikelsehantering tillsammans med arbetste-
rapeut, sjuksköterska och sina övriga medarbetare utifrån ett lärande perspektiv. 
 

Egenkontroller 
År 2020 året som många vill lägga bakom sig. Den kommunala hälso- och sjuk-
vården utsattes för stora utmaningar och några av egenkontrollerna fick ta stort 
fokus medan andra fick stå tillbaka. Riskbedömning och kontrollmoment kring att 
identifiera och förhindra smitta och smittspridning är det som varit i fokus hela 
2020. 
 

Coronapandemin 
Under Corona pandemin har debatten om äldreomsorgen blivit extra polemisk och 
onyanserad. Självklart har resultatet av 2020 års patientsäkerhetsarbete påverkats 
av pandemin, stor del av arbetet har blivit eftersatt. 2020 års patientsäkerhetsberät-
telse belyser det som är mest relevant i ljuset av Corona pandemin och hur den 
påverkat äldreomsorgen i Hällefors.  
 
 

Mål och strategier 2021  
Omsorgens beredskap att hantera pandemin har påverkat utvecklingen kring pati-
entsäkerhetsarbetet. 2021 kommer fokus vara på att identifiera konsekvenser och 
upprätta handlingsplan med åtgärder för patientsäkerhetsarbetet.  
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Inledning 
Kommunstyrelsen som vårdgivaren ansvarar ytterst för patientsäkerhetsarbetet, 
fastställer mål och planer för patientsäkerhetsarbetet samt följer kontinuerligt upp 
och utvärderar målen. Det är av stor vikt att politiken får kännedom om hur hälso- 
och sjukvårdsprocessen fungerar och att få den information som krävs för att säker-
ställa arbetet kring patienten. MA (Medicinskt ansvarig) redovisar årligen i form 
utav en patientsäkerhetsberättelse som beskriver arbetet från föregående år, vad 
som hänt gällande olika aktiviteter kopplat till hälso- och sjukvårdslagen och pati-
entsäkerhetsarbetet. 

I berättelsen används orden team och samverkan, enligt nedan finns ett 
förtydligande på vilket sätt de skiljer sig åt: 

• Team = en grupp/ett vårdlag som arbetar tillsammans för att utföra be-
stämd uppgift 

• Samverkan = en grupp/en sammanslutning av personer för att uppnå ge-
mensamt eftersträvat mål. 

Orden patient, omsorgstagare och person används alla för att individualisera uti-
från beskrivning av område. 

 

STRUKTUR  
Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   
 

Identifierade utvecklingsområden har identifierats som kan leda till att stärka ar-
betet kring patienterna. 
 
Mål och strategier för 2020 

• Öka delaktigheten och medinflytande utifrån ansvarsområde 
• Tydliggöra ansvaret för den legitimerade personalen och medvetandegöra 

för andra grupper 
• Fokusera på förebyggande arbete att våga satsa för att vinna – öka sam-

verkan 
• Andra möjligheter – andra arbetssätt – använda de resurser som finns 
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Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Kommunstyrelsen 
Vårdgivaren, tillika kommunstyrelsen, ska fastställa övergripande strategier och 
mål för det systematiska kvalitetsarbetet. Vårdgivaren ska planera, leda och kon-
trollera verksamheten på ett sätt som leder till att god vård enligt hälso- och sjuk-
vården upprätthålls (patientsäkerhetslagen 2010:659). Vårdgivaren ska årligen do-
kumentera patientsäkerhetsarbetet i en patientsäkerhetsberättelse. 
 
Socialchef 
Socialchef för hälso- och sjukvård, har det övergripande ansvaret för ledning och 
styrning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 
 
Medicinskt ansvarig (MA) 
MA har ett övergripande ansvar för kvalitets och säkerhet i den verksamhet som 
bedrivs inom dennes område, vilket innebär att utarbeta riktlinjer och rutiner uti-
från gällande lagstiftning och föreskrifter samt uppföljning, kontroll och tillsyn av 
dessa. Rutiner ska finnas för att identifiera risker i verksamheten samt för hur av-
vikelser rapporteras och används i det förebyggande arbetet. Det åligger MA att 
upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalité och säkerhet inom ramen för det 
kvalitetssystem som skall finnas i verksamheten samt att möjliggöra samverkan 
med vårdresurser utanför den egna verksamheten på ett för patienterna tillfreds-
ställande sätt. 
 
Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för att dokumentera hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
under föregående år har utvecklats, säkrats och bedrivits samt vilka resultat som 
uppnåtts. Enhetschef ansvarar för att riktlinjer och rutiner är väl kända i verksam-
heten samt följsamheten kring dessa. Lokala rutiner som är anpassade för den 
egna verksamheten ansvarar enhetschef för tillsammans med sitt team. 
  
Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 
Personalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap utifrån be-
prövad erfarenhet samt har ansvar för systematiska kvalitetsarbetet och att rutiner 
och riktlinjer följs. Medarbetarna ska vara införstådda vilka riktlinjer och rutiner 
som finns och arbeta utifrån dessa och ansvara för att informera om en rutin måste 
ses över. Medarbetare ska anmäla avvikelser i verksamhetssystemet som är kopplat 
till patient. Alla medarbetare ska aktivt medverka i att bidra till utveckling av det 
systematiska kvalitetsarbetet som ska ingå i det dagliga arbetet på enheten. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
Processer och områden som identifierats där samverkan har skett för att före-
bygga att patienter drabbas vårdskada 
Samverkan mellan verksamheter i kommunen 
Inom flera verksamheter pågår samverkan oftast efter en identifierad avvikelse.  
 
Samverkan mellan kommun och Region Örebro län 
Länets kommuner och Region Örebro län samverkar i olika forum bland annat för 
att förebygga avvikelser i vårdkedjan som har eller hade kunnat innebära risk för 
vårdskada.  
 
Förstärkt samverkan covid-19  
För att stärka samverkan i arbetet kring pandemin och covid-19 som främst drab-
bat äldre med omfattande behov tillsattes arbetsgruppen Förstärkt samverkan med 
biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, representanter från samtliga länsdelar, 
förvaltningschef, representant från Smittskydd & Vårdhygien, utvecklingsledare 
område äldre (representerar länets medicinskt ansvariga), m.fl. Arbetsgruppen har 
träffats regelbundet under året för att samordnade insatser för att hantera pande-
min med fokus på den kommunala verksamheten.  
 
Nätverk för medicinskt ansvariga i Örebro län 
Nätverk för medicinskt ansvariga i Örebro län Medicinskt ansvariga i länets 
kommuner har utifrån behov sammankallats varje till varannan vecka till webba-
serat samverkansmöte av utvecklingsledare på välfärd och folkhälsa med anled-
ning av pandemin. Hygiensjuksköterskor och läkare från Smittskydd & Vårdhy-
gien har deltagit för att ge stöd till kommunerna. Fokus har varit att samordna och 
samverka kring de frågor som varit aktuella utifrån pandemin, så som rutiner för 
att förhindra smittspridning, samordning av skyddsutrustning, provtagning, be-
söksförbud, mm. 
 
Länsdelsgrupp och Vårdkedjegrupp 
I varje länsdel finns en länsdelsgrupp och en vårdkedjegrupp med representanter 
från Region Örebro läns länsdelsverksamheter, inklusive psykiatrins öppenvård 
och representanter från länsdelens samtliga kommuner. Länsdelsgruppens uppgift 
är att stödja det lokala utvecklingsarbetet, utifrån handlingsplan. Organisatoriskt 
sett ligger vårdkedjegruppen under länsdelsgruppen, länsdelsgruppen ger vårdked-
jegruppen olika uppdrag kopplat till handlingsplan. Hällefors tillhör område Norr 
och i länsdelsgrupp ingår socialchef och i vårdkedjegrupp ingår MA. 
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ViSam  
Samverkansmodellen för länets kommuner och Region Örebro län. Modellen har 
tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en samman-
hållen vård och omsorg i Örebro län. Målgruppen är i första hand personal i samt-
liga verksamheter inom vård och omsorg, men modellen är även tillgänglig för 
anhöriga, patienter samt alla invånare och övriga vårdgivare i landet.  
Rätt information skapar trygghet och säkerhet hos den enskilde och i verksamhet-
erna.  
 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Den enskildes egna önskemål om insatser är den viktigaste utgångspunkten vid ut-
formningen av samverkan. Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel 
vad den är i behov av. Därför ska all samverkan utgå från detta perspektiv och säkra 
att den enskilde inte faller mellan stolarna. 

En samordnad individuell plan (SIP) ska också upprättas när en person skrivs ut 
från sluten vård och har behov av insatser från både region och kommun i form av 
hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Detta anges i Lag om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 4 kap 1§. Arbetssättet med SIP kan 
också tillämpas i samverkan mellan verksamheter inom samma huvudman om det 
finns ett behov.  
 
Syftet med en samordnad individuell plan är: 

• Öka inflytande och delaktighet för den enskilde genom att möjlighet ges till 
att bli mer aktiv och medverka i planeringsarbetet av den egna vården 

• Säkerställa att individen får sina samlade behov av insatser tillgodosedda 
• Tydliggöra för individen, närstående och för personalen vem som ansvarar 

för vad 

Vårdplanering sker alltid tillsammans med patienten. Ibland finns även närstående 
med vid planeringen utifrån den enskildes önskemål. Det är av stor vikt att be-
dömningen sker av rätt profession. Hemtjänstinsatser bedöms av biståndshandläg-
gare, medicinska bedömningar görs utav en sjuksköterska och då det gäller be-
dömning av rehabiliterande insatser görs detta av en arbetsterapeut eller sjuk-
gymnast. Alla hemsjukvårdspatienter har rätt till en vårdplan/rehabiliteringsplan. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
Avvikelser som är kopplat till patient ska anmälas i avvikelsemodulen som finns i 
verksamhetssystemet (viva).  

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
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Varje enhetschef är ansvarig för att hantera alla inkomna avvikelser eller klagomål 
och synpunkter samt göra en riskbedömning med tillhörande händelseanalys uti-
från processbeskrivning i verksamhetssystemet.  
Den som upptäcker en händelse ska direkt ta kontakt med tjänstgörande sjukskö-
terska, annan legitimerad personal eller enhetschef, som ska bedöma vilka akuta 
åtgärder som ska vidtas. Händelsen ska dokumenteras i patientens journal och 
rapporteras i avvikelsemodul så snabbt som möjligt.  
 
Det ska noteras om sjuksköterska, arbetsterapeut eller enhetschef kontaktats om 
händelsen. Sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef dokumentera sina delar 
av utredning, bedömning och åtgärder samt uppföljning av åtgärders effekt i avvi-
kelsemodulen. Chef ansvarar för att samordna, driva och följa upp processen. All-
varliga händelser ska meddelas medicinskt ansvarig för ställningstagande till fort-
satt handläggning. I rutinen som finns kring hantering av avvikelser ska det ske i 
teamsamverkan för att både öka delaktigheten men också för att tillsammans ska 
kunna identifiera utvecklingsområden. Sammanställning och analys av avvikelse-
hantering görs på enhetsnivå samt aggregerad nivå till patientsäkerhetsberättelsen. 
Utöver det saknas en enhetlig struktur för regelbunden sammanställning och ana-
lys av resultat av avvikelsehantering. 
 
Avvikelse i vårdkedjan 
Avvikelsehantering är till för att identifiera förbättringsområden inom samverkan 
mellan olika vårdgivare. Avvikelserapportering kan förbättra rutiner kring patien-
ten, syftet är att stärka vårdkedjan och då är det viktigt att veta var bristerna finns. 
Vid befarad eller inträffad patientskada skall medarbetaren rapportera vårdavvi-
kelsen till ansvarig vårdgivare. Rapportering och återrapportering sker genom att 
personal som identifierat en avvikande händelse skriver ner denna på utsedd rap-
portblankett och överlämnar den till enhetens avdelningschef/enhetschef/MA. 
Avdelningschef/enhetschef/MA skickar avvikelsen (originalet) till verksamhetsut-
vecklare på Lindesbergs lasarett som ombesörjer att avvikelsen blir diarieförd 
samt att den skickas vidare till ansvarig person på mottagande enhet. Kopia sparas 
tills svar erhållits.  
 
Mottagande enhet svarar på avvikelsen på rapportblanketten inom 4 veckor och 
skickar svaret (originalet) tillbaka till verksamhetsutvecklare på Lindesbergs lasa-
rett som ser till att svaret blir diariefört, samt att svaret skickas till ansvarig person 
på enheten där avvikelsen upprättats. Mottagande enhet sparar en kopia av avvi-
kelsen och svaret.  
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Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6,  
Klagomål och synpunkter från patienter eller närstående kan lämnas via blanket-
ter som finns tillgängliga på hemsidan. Alla inkomna synpunkter och klagomål 
skall utredas, besvaras och hanteras i ärendeprogrammet 360.  Patienter och när-
stående uppmuntras att framföra sina synpunkter och klagomål till kommunen. 
Personal kan även vid behov vara behjälplig att fylla i dessa blanketter om anmä-
laren inte själv kan fylla i den. När det gäller synpunkter och klagomål som in-
kommer från Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg inom det 
medicinska området, görs en utredning och en händelseanalys av MA.   
 
Klagomål inkommer delvis direkt till socialchefen, administratörer inom förvalt-
ningen, enhetschefer eller till MA. Åtgärder vidtas skyndsamt och berörda parter 
sammankallas för att bemöta klagomål/synpunkter som inkommit. Därefter ska de 
skickas till MA för sammanställning. I samband med registreringen bedöms även 
den inkomna avvikelsens allvarlighets- och sannolikhetsgrad. Genom rätt hante-
ring av klagomål och synpunkter skapas bättre förutsättning att identifiera mönster 
eller trender som indikerar brister i verksamheten och därefter upprätta handlings-
planer för att minimera och eliminera vårdskador.  
Patienter, anhöriga och personal kan alla hjälpa till med att förbättra patientsä-
kerheten genom att rapportera iakttagelser och risker. Att analysera risker är en 
viktig del av patientsäkerhetsarbetet.  
 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 
Vårdgivaren ska göra egenkontroll, genom systematisk uppföljning och utvärde-
ring av den egna verksamheten samt kontrollera att den bedrivs enligt de proces-
ser och rutiner som ingår i området. 
Ansvaret för att egenkontrollen utförs ligger på enhetschef. MA har upprättat en 
checklista för egenkontrollen för hälso-och sjukvården som stöd för kontrollom-
råden. Egenkontrollen ska göras tillsammans med teamet förslagsvis tre gånger 
om året. Utifrån framtagen checklista identifieras utvecklingsområden och varje 
chef ska ange prioritering.  
 
Prioriterade egenkontroller för 2020  

• Basala hygien 
• Dokumentation 
• Läkemedelskontroller 
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För dessa tre områden är det i föreskrift specifikt reglerat att egenkontroller ska genomfö-
ras vilket gör att de är obligatoriska och återkommande. Hur de ska genomföras och med 
vilken frekvens bestäms av vårdgivaren. 
 
Chefen har ansvar för att befintlig riktlinje Basal hygien följs utifrån arbetsplats 
och personalpolicy. Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att undervisa om basal 
hygien i samband med en vårdsituation till omvårdnadspersonal, arbetsterapeut 
och chef. Medarbetaren, den anställde är enligt arbetsmiljölagen skyldig att följa 
gällande föreskrifter liksom lokala rutiner samt hålla sig informerad om uppdate-
ring av dessa.  
 
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att föra patientjournal. Journalsystemet 
Viva Cambio används och verksamhetssystemet uppfyller de krav som ställs på en 
patientjournal. Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser 
(handlingar) som huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyg-
gande syfte. Det är viktigt att dokumentera det som är av vikt för den fortsatta 
vården och att dokumentationen sker under rätt sökord. Ett vårdförlopp ska lätt 
kunna följas. Önskvärt vore att verksamheter har systematiserat uppföljningen av doku-
mentationen utifrån förra årets resultat av egenkontroller. Uppföljningen och utvärdering 
är viktig och leder till förståelse och förbättringar kring journalföring. 
 
Enkel läkemedelsgenomgång är en grundläggande del av läkarens ansvar i varje 
ställningstagande till behandling och utredning av patienter. Rent praktiskt är det 
ofta sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården som bokar in lä-
kare för genomförande av läkemedelsgenomgångar enligt en fastställd rutin. Det 
är också sjuksköterskorna som förbereder läkemedelsgenomgångarna. Samtidigt 
är det läkarens ansvar att de sedan genomförs. 

 
PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Process kan beskrivas som en kedja av sammanlänkade aktiviteter och utgör be-
skrivningar för hur och i vilken ordning olika återkommande aktiviteter ska utfö-
ras. Där tydliggörs vilka resurser som levereras mellan varje aktivitet, och vilka 
aktörer som utför aktiviteterna. Huvudprocessen ger en helhetsbild av en specifik 
verksamhet inom en organisation.  Ofta används liknelsen att processen är en väg 
för återkommande resor, varje resa kräver användande av olika resurser, till ex-
empel personal och verktyg.   

De processer som har stor betydelse och påverkan av den kommunala hemsjuk-
vården beskrivs under följande avsnitt, det är till antalet sex stycken. 
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Hälso- och sjukvårdsprocessen 

 
Efter att en vårdbegäran inkommit görs en bedömning av vårdbegäran och det på-
börjas tillståndsidentifierade aktiviteter för att identifiera hälsoproblemet eller 
vård- och omsorgsbehovet. 
 
Är hälsoproblemet relevant för den kommunala hemsjukvården?   
Är det ett behov som den enskilde kan få hjälp och stöd med enligt lag?  
Är det ett hälsoproblem som inkluderas i samverkansavtalet mellan kommun och 
Region?  
Utredning kan involvera flera yrkesgrupper som gemensamt bistår med kunskap 
utifrån sitt perspektiv.  
Utfallet av utredningen visar om vårdbegäran kräver planerade insatser från hem-
sjukvården. 
 
Värderingen kan resultera i t.ex. en medicinsk diagnos, en omvårdnadsdiagnos 
eller behov av sociala insatser. Diagnoser är avgörande för insatser som planeras. 
Valet av omvårdnadsdiagnos vägleder valet av åtgärder i syfte att uppnå ett speci-
fik och förväntat resultat.’ 
 
Åtgärderna formuleras som ordinationer, dvs. planerade åtgärder i form av en 
vårdplan eller rehabplan med syfte att uppnå förväntat resultat utifrån det nuva-
rande hälsotillståndet. 
 
Åtgärder som planeras formuleras som ordinationer 
 
Uppsatta mål och förväntade resultat är helt avgörande för möjlighet till utvärde-
ring. Utvärdering eller uppföljning sker mot förväntat resultat. Har det förväntade 
resultatet uppnåtts? Har den förbättring av hälsosituationen skett som vården syf-
tade till? Om INTE, analysera orsaken till det 
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Hemtagningsprocessen 
En patient som inte längre behöver sjukhusets resurser ska kunna lämna sjukhuset 
och istället vårdas i hemmet eller i andra vårdformer, med det stöd som kan behövas. 
Kommunerna har ansvar för att patienter skall kunna få fortsatt vård och stöd utanför 
sjukhuset. En patient är hemgångsklar när den behandlande läkaren på sjukhuset an-
ser att patienten inte längre behöver vårdas på sjukhus. Regionen har tillsammans 
med kommunen, ett gemensamt ansvar för att en vårdplan upprättas i samband med 
utskrivning från sjukhus för att tydliggöra hur den fortsatta vård- och omsorgen ska 
se ut. 
 
Omsorgen i Hällefors har ett tydligt arbetssätt med upprättade kontaktvägar och en bra 
intern kommunikation. Koordinatorn gör socialmedicinska beslut i enlighet med ar-
betsmodellen Helga/Helmer, vilket innebär trygg hemgång med de insatser som be-
hövs. SIP sker i regel då uppföljning och formellt beslut ska tas inom 14 dagar från 
utskrivning. Att samla olika professioner kring patienten är otroligt viktigt även inom 
den egna organisationen. Det finns en rutin för hur det ska ske i omsorgens verksam-
het genom teamledning och teamträffar. Syftet med teamträffar är att få en gemensam 
helhetsbild kring patientens behov och insatser. Teammöten hanterar även planeringen 
inför läkemedelsgenomgångar, riskbedömningar, övriga individuella planeringar samt 
åtgärder och uppföljningar. 
 
Delegeringsprocessen 
Delegering betyder att behörig hälso- och sjukvårdspersonal ger någon annan per-
sonal rätt att utföra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. För ordination 
och hantering av läkemedel finns särskilda bestämmelser som kräver en viss behö-
righet för att få utföra dessa. Sjuksköterskan är den som har formell kompetens att 
delegera uppgifter i läkemedelshanteringen.  

Vårdgivaren har alltid ett ansvar för att verksamheten organiseras och bedrivs i 
enlighet med det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket. I detta ligger bl.a. en 
skyldighet att se till att det i verksamheten finns den personal som behövs för att 
god vård ska kunna ges. Verksamhetschefen och den medicinsk ansvarig i kom-
munala hälso- och sjukvården har ett utpekat ansvar för att besluten om delegering 
i verksamheten är förenliga med en god och säker vård. 

 
Inom den kommunala hälso- och sjukvården ska den medicinska ansvariga an-
svara för att besluten om delegering är förenliga med god och säker vård och om-
prövas i nödvändig omfattning. 
En delegering ska vara skriftlig, personlig och tidsbegränsad till längst ett år samt 
omprövas innan förlängning sker.  
 



 
 

  
 
 
   
  

14 

Läkemedelsprocessen 
Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård är reglerat av Social-
styrelsen i föreskrift – HSLF-FS 2017:37. Vårdgivaren ansvarar för att uppfylla 
kraven i föreskriften ordination och hantering av läkemedel och följer samma 
struktur och rubriker som i föreskriften. Varje vårdgivare behöver skapa rutiner 
för de delar som krävs i enlighet med riktlinjen. Huvudparten av administrering av 
läkemedel – är att tillgodose att patienten får sina ordinerade läkemedel – utförs 
av delegerad omvårdnadspersonal. Det ställer särskilda krav på vårdgivaren, som 
har ansvar för att det finns förutsättningar och personal med rätt kompetens som 
krävs för arbetsuppgiften. Den egenvård som patienten utför själv eller under eget 
ansvar med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård.   
 
Kommunens ansvar inom läkemedelsområdet kan vara att underlätta och med-
verka till patients självständighet eller till att omfatta ett fullständigt övertagande 
av en patients läkemedelshantering. I begreppet läkemedelshantering ingår ordi-
nation, rekvisition, förvaring, iordningställande, administrering och överlämnande 
av läkemedel samt kontroll och dokumentation. En säker läkemedelshantering är 
en förutsättning för hög patientsäkerhet. 
 

Chefen ansvarar för att i samverkan med sjuksköterska genomföra riskanalys vid 
förändringar som direkt eller indirekt kan påverka förutsättningar för en säker lä-
kemedelshantering, t.ex. inför sommaren med många vikarier. 

 

Processen för rehabilitering och förebyggande vård 
Rehabilitering är av betydelse då det syftar till att patienten genom samordnade 
åtgärder så långt det är möjligt ska kunna fortsätta göra framsteg eller att kunna 
bibehålla de funktioner som finns så länge det är möjligt. Rehabilitering kan leda 
till ökad aptit, motverka att ett trycksår uppstår eller att ett fall inträffar. Målet är 
att kunna leva så självständigt som möjligt. 
 
Rehabilitering är en planerad, målinriktad och tidsavgränsad process som utgår 
ifrån patientens resurser i sin egen miljö och avser de problem och hinder som pa-
tienten själv identifierar i sin vardag. Rehabilitering står för tidiga, samordnade 
och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter - teambase-
rad utifrån det individuella behovet. 
 
Genom att använda specifik personal med rätt kompetens ökar förutsättningarna 
till att få rehabilitering, vilket i sin tur ökar självständighet och livskvalité. Att 
stärka det friska och förebygga ohälsa är viktiga strategier för ett hälsosamt åld-
rande.  Det går att påverka det framtida behovet av vård och omsorg genom att 
äldres hälsa och rörelseförmåga förbättras.  
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På dagrehabiliteringen arbetar tre ”ruskor” undersköterskor med spetskompetens 
rehabilitering.  

Riskbedömning med hjälp av Senior alert som är ett nationellt kvalitetsregister 
med stöd kring förebyggande vård och omsorg. Undernäring, munhälsa, fall och 
trycksår är viktiga områden för patienter inom såväl sluten vård och omsorg som 
inom primärvård, hemsjukvård och kommunal äldreomsorg. Syftet med Senior 
alert är att skapa en bra struktur och systematik för det förebyggande arbetet  
 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD, förekommer 
hos 90 % av alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden.  
Arbetet med BPSD-registret skapar en tydlig struktur i en personcentrerad om-
vårdnad och personalen får ett gemensamt verktyg som kan underlätta och för-
bättra både omvårdnaden och arbetsmiljön. 
 
Linden är en dagomsorgsverksamhet för personer med demensproblematik 
och är en del i kommunens utbud gällande anhörigstöd. På Linden ligger fokus på 
att ge ”gästen” en meningsfull stund. Det handlar om gott bemötande, struktur 
men också att gästen ska få en värdig stund utan att ställa krav. Något som också 
kan vara bra är att varje gäst ska erbjudas en bemötandeplan för vistelsen på Lin-
den.  
 

Palliativ vård kallas den vård som ges när det inte längre finns någon bot för den 
som är svårt sjuk och i stället inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så 
bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga 
stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som 
betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende männi-
skan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssi-
tuationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota.  
 
Processen för systematiskt kvalitetsledningsarbete 

• Checklista egenkontroll – underlag för sammanställning av prioriterade 
egenkontroller, exempelvis, basalhygien, dokumentation och 
avvikelsehantering 

• Riskbedömning och riskanalys – risker som identifierats och beskrivning 
hur riskerna ska hanteras 

• Avvikelsehantering – har avvikelserna hanterats i teamsamverkan kopplat 
till möjligheten till lärande 
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Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 
Riskanalyser avser att på organisatorisk nivå identifiera eventuella risker och mi-
nimera negativ påverkan för patienter. 
 
Samtliga verksamheter har genomfört olika riskanalyser kopplat till pandemin. Det 
har handlat om; 

- risk för smittspridning,  
- risk kring användandet av skyddsutrustning 
- risk kring följsamhet till basalhygien 
- risker vid låg bemanning  
- risk vid ökad rörlighet bland personal 
- risk förändrade arbetsuppgifter  
- risk vid utökat ansvar och över större geografiska områden 
- risk inför sommaren minimi bemanning legitimerad personal 
- risk besöksförbud vård- och omsorgsboende 
- risk stängning av dagverksamhet 
- risk vid återöppnande av dagverksamhet 
- risk inför jul- och nyårshelg med ökad risk för smittspridning 
- risk vid vårdandet av covid-19 sjuka patienter 

 
Anpassningar som vidtagits med kort varsel:  

- framtagande av rutiner och riktlinjer,  
- provtagning,  
- tydligt informationsflöde,  
- nära ledarskap,  
- genomgång av praktiska moment utifrån användandet av skyddsutrustning  
- genomgång av basala hygienriktlinjer,  
- nära samarbete med smittskydd och vårdhygien,  
- uppföljning av frånvaro dagligen,  
- tydlig bemanningsstrategi som möjliggör hjälp över gränserna,  
- daglig uppföljning av arbetsmiljön,  
- förenklad delegeringsrutin,  
- stöd till oroliga medarbetare vid behov, mm.  
- riskanalyser utifrån förändringar kopplat till pandemin 
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Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 
 
Utifrån händelser som anmälts har interna utredningar gjorts som redovisats i 
kommunsstyrelsens välfärdsutskott, kommunstyrelsen eller myndighetsnämnden.  
 
Majoriteten av alla rapporterade avvikelser utreds, hanteras och dokumenteras av 
ansvarig enhetschef direkt i avvikelsesystemet i Viva. 
 
Under året har MA utrett och rapporterat följande avvikelser till Myndighets-
nämnden. 
 Internredovisning kring brister i utförande 
 Klagomål och synpunkter gällande hälso- och sjukvårdsinsatser 
 Interna utredningar brister kring information 
 Intern utredning kring brister i följsamhet av rutiner 
 Brister kommunikation och dokumentation 
 Intern utredning kring följsamhet av befintliga rutiner 
 Utredning kring Covid-enheten Milan 
 Avvikelser i vårdkedjan 

 
Riskanalys, handlingsplan och konsekvensbeskrivning utifrån patientsäkerheten ska 
göras vid förändringar i verksamheten och i samband med identifierade processer. 
Riskanalys ska göras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och 
som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs.  
 

- riskanalys inför Pandemins framfart gjord av Ma i Norra länsdelen 
- riskanalys har gjorts i samtliga av de utredningar som hanterats av MA 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan gjordes inför sommarsemestern 

för gruppen legitimerad personal 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan inför neddragning av vårdplatser 

på sjukhus sommaren har gjorts tillsammans av MA i norra länsdelen 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan kopplat till patient på individnivå 

utifrån identifierade risker  
- riskanalys med tillhörande handlingsplan upprättades för extraordinära hän-

delser kopplat till patient/patienter 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan upprättades inför skydds och be-

gränsningsåtgärder 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan upprättades inför patients utskriv-

ning från sjukhus kopplat till riskfylld behandling i hemmet 
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Verksamhetens ledning har ansvar för styrning och ledning av arbetet med inform-
ationssäkerhet, med stöd av IT-avdelningen. För att åstadkomma en god säkerhet 
krävs en helhetssyn på styrning av åtgärder, kravställning vid upphandlingar, kon-
troll, uppföljning och kontinuerlig förbättring.  
 
Legitimerad personal som loggats under 2020, har inte otillbörligt varit inne och 
läst i journaler utan att ha haft en pågående vårdnära relation och med ett tillhö-
rande samtycke. Loggningen har skett slumpmässigt under året. Loggrapporter 
levereras varje månad från MCSS (digitalsignering), MA analyserar den rapporten 
vid varje leverans. Inget avvikande kan härledas till brott. 
 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  
Vårdgivaren ska i patientsäkerhetsberättelsen beskriva vilka resultat som har 
uppnåtts utifrån hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året och de åt-
gärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. 
 
Årets resultat av patientsäkerhetsarbete har helt präglats av pandemin. Fokus på 
att hantera pandemin har bidragit till att ledningen prioriterade arbetet med 
skyddsutrustning och att minska smittspridning. Flera av enhetscheferna har varit 
och är fortfarande direkt operativa med bemanningsfrågor. Planerat utvecklings-
arbete och kompetensinsatser har fått skjutas upp.  
Stor del av patientsäkerhetsarbete har blivit eftersatt. Behov finns att följa upp 
konsekvenser av pandemin under 2021. 
 

Målområden och strategier 2020 
Hälso- och sjukvårdsprocessen  
Arbetet med att tydliggöra hälso- och sjukvårdsansvaret i organisationen och för 
ledningsfunktioner har påbörjats under året. Det saknas en samsyn kring hur an-
svaret för hälso- och sjukvård ska hanteras och integreras i verksamheten.  
Fortfarande ses brister i beslutsprocesser där man inte tar hänsyn till identifierade 
konsekvenser för patientsäkerheten eller där funktioner med reglerat ansvar för 
hälso- och sjukvården inte blir involverade.  
En vårdplan ska upprättas, i samråd med patient och närstående. Denna ska do-
kumenteras i journalen, med uppgifter om omvårdnadsdiagnos, nutritionsdiagnos, 
ordinerad behandling/åtgärd, mål för behandling/åtgärd samt hur och när dessa 
ska följas upp och utvärderas. Vårdplan beskriver problemområde planerade åt-
gärder med mål och delmål samt uppföljning och resultat. 



 
 

  
 
 
   
  

19 

 

 

 



 
 

  
 
 
   
  

20 

 
Rehabplan beskriver precis som vårdplan, problemområde, åtgärder, mål, delmål 
uppföljning och resultat. 
 
Det finns inga inrapporterade avsteg från gällande riktlinjer kopplat till arbetssitu-
ationen under Coronapandemin. Den låga bemanningen av sjuksköterskor har va-
rit en patientsäkerhetsrisk och riskbedömning med tillhörande handlingsplan för 
prioriterade arbetsuppgifter gjordes i ett tidigt skede under 2020. Hög arbetsbe-
lastning relaterat till kopplade ansvarsområden och arbetsuppgifter som har legat 
utanför deras ansvarsområde ledde till hög sjukfrånvaro i arbetsgruppen. 
 
Verksamhetsmöten genomfördes inte under våren men under hösten genomfördes 
olika typer av samverkansmöten via länk vilket har lett till att få en ökad förstå-
else kring effekten av digitalisering.  
 
 
Hemtagningsprocessen 
En trygg och säker process kring hemplanering från sjukhuset börjar redan vid in-
skrivning. Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den en-
skildes behov.  
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Under 2020 har kommunen hanterat 267 stycken utskrivnings-planeringar från slu-
tenvården.  
 

 
Enligt ovanstående bild som beskriver ärendehanteringen från 2015 till 2020 och antal betal-
ningsdagar för kommunen till slutenvården. Ärendehanteringen har minskat och inga betal-
ningsdagar har varit aktuellt under 2020. Antal ärenden har minskat i förhållande till 2019 som 
kan vara en effekt av Corona pandemin Nollresultat för köp av vårdplats kan härledas till hem-
tagningsprocess med koordinator som huvudansvarig.  

En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en förutsätt-
ning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda budgeten för 
betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats skedde under 2020. 

 
Bilden enligt ovan beskriver genomsnittet för medelvårdtiden åren 2020 

- Orange linje visar genomsnittet för samtliga kommuners medelvårdtid. 
- Blå linje visar genomsnittet för Region Örebro läns medelvårdtid. 
- Grön linje visar genomsnittet för Hällefors medelvårdtid. 



 
 

  
 
 
   
  

22 

 
Att ligga mellan 2,6 – 2,9 i medelvårdtid kan anses vara ett bra värde både ur 
ett patientsäkerhetsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Att vårdas på 
rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 
Antal SIP per 1 000 listade patienter 
 

 
I diagrammet enligt ovan kan utläsas att Hällefors ligger i topp med antalet SIP även under 2020 
trots att det har minskat i antal i jämförelse med föregående år. 
 
Samordnad individuell planering SIP är patientens rätt till att vara delaktig i sin 
vård och planering. Patienten är huvudaktören tillsammans med övriga eventuella 
utförare. Hällefors har som synes flest antal SIP per antal listade patienter. 
 
Delegeringsprocessen 
Det är viktigt att det är jämt fördelat med omvårdnadspersonal under varje sjuk-
sköterska för att det ska vara hanterbart och ge rätt förutsättning för sjuksköters-
kan. Det är alltid sjuksköterskan som bedömer om omvårdnadspersonalen har det 
som krävs för att få en delegering. Det är viktigt att sjuksköterskan känner sig 
trygg i delegeringsprocessen.  
 
Den som är delegerad ska inte bara kunna läsa och skriva utan samtala med pati-
ent och förmedla till sjuksköterskan vid misstanke om något är avvikande kring 
allmäntillståndet. Den som är delegerad ansvarar själv för att ha koll på hur länge 
delegeringen är gällande. I systemet MCSS finns möjlighet för medarbetare att se 
när delegeringen håller på att löpa ut, det ser även enhetschef och ansvarig sjuk-
sköterska.  
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Medicinskt ansvariga i norra länsdelen har tillsammans identifierat ett flertal ris-
ker som finns kring delegeringsprocessen. Ett krav vid nyanställningar är att ut-
föra test som vägleder om individen kommer att kunna delegeras med syfte att öka 
patientsäkerheten och skydda den legitimerade personalen. I omsorgens verksam-
het finns många vikarier som inte har utbildning, det är viktigt att det finns en 
kompetensutvecklingsplan för att säkerställa framtida rekrytering. Finns kompe-
tensen hos omvårdnadspersonalen finns sällan hinder för delegering. 
 
Den webbaserade utbildningen kring läkemedel som samtliga av omsorgens per-
sonal ske genomföra har visat på att ett flertal har handlat oärligt kring testet. Det i 
sin tur har lett till konsekvenser, testet får endast  
 

Läkemedelsprocessen 
Läkemedel ska hanteras på ett betryggande sätt så att hög patientsäkerhet och god 
kvalitet i vården tillgodoses. Det är synnerligen viktigt att enhetliga och säkra ar-
betsrutiner finns för läkemedelshanteringen. Vårdgivaren har säkerställt att de 
uppgifter som finns dokumenterade i patientens journal är tillgängliga på ett över-
skådligt sätt för den hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att ta del av 
uppgifterna.  
Det finns en strukturerad, samlad och tillgänglig läkemedelsinformation vid ordi-
nation och hantering av läkemedel som är nödvändig för att bibehålla en god pati-
entsäkerhet. Inom den kommunala hälso- och sjukvården används digital signe-
ring för läkemedel. 
 
Digital signering 
Rapporter och grafer är tillgängliga för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och en-
hetschefer. Det ger goda förutsättningar för att på ett enkelt sätt ha kontroll över 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet kring läkemedelshantering. 
Hemtjänsten 

 
På bilden enligt ovan visas statistik uttagen 2020-01-01– 2020-12-31 visar att 89 % av 
patienterna fick sina läkemedel i tid och 11 % fick sina läkemedel under samma dag. Dessa 11 % 
som fick läemedlet samma dag hade en genomsnittstidsavvikelse på 6 minuter. Under året 
hanterades 144 318 hsl insatser. 
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Vård- och omsorgsboende 

 
På bilden enligt ovan visas statistik uttagen 2020-01-01– 2020-12-31 visar att 79 % av 
patienterna fick sina läkemedel i tid och 21 % fick sina läkemedel under samma dag. Dessa 21 % 
som fick läemedlet samma dag hade en genomsnittstidsavvikelse på 16 minuter. Under året 
hanterades 93 994 hsl insatser. 
 

LSS - verksamheten 

 
På bilden enligt ovan visas statistik uttagen 2020-01-01– 2020-12-31 visar att 94 % av 
patienterna fick sina läkemedel i tid och 6 % fick sina läkemedel under samma dag. Dessa 6 % 
som fick läemedlet samma dag hade en genomsnittstidsavvikelse på 9 minuter. Under året 
hanterades 27 362 hsl insatser. 

 
Extern kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd 
Granskningen utförs av norra länets medicinskt ansvariga utifrån framtaget ka-
lendarium. Under 2020 ställdes alla tillsynsbesök in med anledning av pande-
min. 
 
 
Processen för rehabilitering och förebyggande vård 
Arbetsterapeuterna använder ADL- taxonomin för att bedöma patientens funkt-
ionsförmåga. Fokus är ett rehabiliterande förhållningssätt med tydliga mål som 
patienten själv har satt. Antalet dokumenterade ADL bedömningar Dagverksam-
heterna (Dagrehabiliteringen, Linden) stängde ner sina verksamheter under mitten 
av april för att minska risken för smittspridning.  
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Hemsjukvårdspatienter har rätt till att få en riskbedömning gjord ska vara en 
självklarhet. Varje chef ansvarar för att riskbedömningar blir gjorda för patienter 
som ingår i dennes ansvarsområde. Legitimerad personal ansvarar för att sätta in 
en eller flera åtgärder för de risker som visat sig och följa upp dessa. 
 
Team - en framgångsfaktor i arbetet med att riskbedöma patienter  
 

 
 
Område Hemtjänst Björkhaga är det område som arbetat framgångsrikt under 
2020 trots pandemin. Antalet utförda riskbedömningar har ökat tyvärr så har 
även riskområdena ökat. Det är viktigt att arbeta med åtgärder för identifierade 
risker och verkligen följa upp så åtgärderna får den förväntade effekten. 
 
Under 2020 har ett fåtal patienter riskbedömts kopplat till pandemin. Förebyg-
gande arbete är viktigt och varje patient har rätten till att få en riskbedömning ut-
förd. Målet bör vara att arbeta mer fokuserat med att erbjuda patienter riskbedöm-
ningar för att kunna arbeta förebyggande för att undvika skada och onödigt li-
dande. Ett flertal patienter har 3-4 riskområden vilket kan förklaras med att det är 
multisjuka patienter som är i behov av mycket insatser och borde erbjudas vård- 
och omsorgsboende plats. Vissa åtgärdsplaner saknar uppföljning, huvuduppdra-
get för sjuksköterskan och arbetsterapeuten är att sätta in adekvata åtgärder och att 
göra regelbundna uppföljningar tillsammans med omsorgspersonal och chef. 
 

Nya Björkhaga gjorde fantastiska framsteg under 2019 men har fallit tillbaka och 
processen är tungrodd. Det är viktigt att chefen är med i arbetssättet, att identifiera 
eventuella risker som patienter kan tänkas ha och därefter göra åtgärder, den 
dokumentationen sker i Viva i vårdplan.  
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Antalet registreringar i BPSD registret 2017-2020 (hela verksamheten) 

 

 

 

Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder 
minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska 
lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. 
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Genom att ta fram resultat och data och att lära sig att jämföra, tolka och att dra 
slutsatser av statistiken, skapas förutsättning för att finna områden inom verksam-
heten att förbättra och att arbeta vidare med för att öka kvalitén på arbetet. 
I en lärande kultur behövs en ledare som motiverar och hjälper sina medarbetare 
att arbeta mot samma mål och att se en tydlighet i sina uppdrag. Det behövs till-
fällen att mötas och det behövs intresse och återkoppling. Alla medarbetare har 
unika kunskaper inom sitt område och kan bidra med olika perspektiv på möjliga 
lösningar. 
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Palliativa registret 
Utvärderingen av vården vid covid-19 påvisar brister av förskjutning av ansvar. 
Sjuksköterskan respektive läkarens ansvar måste tydliggöras. Läkaren ansvarar för 
brytpunktsamtal och utifrån det sker en medicinsk bedömning av palliativ vård 
som innebär palliativa ordinationer. 
 
Avlidna i verksamheten År 2016 2017 2018 2019 2020
Vård- och omsorgsboende 30 32 34 36 36
Ordinärt boende 46 39 37 33 46
Totalt antal avlidna i verksamheten 76 71 71 69 82  
 
Det är vård som inte syftar till att bota eller förlänga livet, utan har som mål att 
göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. Här ingår också att ge 
anhöriga stöd i deras sorgearbete. I denna rapport visas bland annat indikatorerna 
”Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård” och ”Smärtskattning under 
sista levnadsveckan”, som båda visar på en tydlig uppåtgående trend. 
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Det syns en tydlig förbättring från 2019 till 2020 men fortfarande behöver det do-
kumenteras att smärtskattning sker den sista levnadsveckan. 
 
Att påvisa goda resultat högre än målvärdet för mänsklig närvaro vid dödsögon-
blicket, inga trycksår och läkemedel mot smärta, oro och ångest känns bra. Men 
det är också viktigt att lägga stor vikt vid att förbättra resultat som inte når mål-
värdet 
 
Fastställandet av stöd med syfte att förtydliga och förstärka stödet till legitimerade 
personal kring ansvarsfördelning och då med fokus på teamsamverkan mellan 
chefer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor var planerat för 2020 men uteblev. 
Behovet av att skapa förutsättningar som möjliggör multiprofessionellt samarbete, 
är något som är avgörande inför det fortsatta arbetet kring patienten.  

 
Processen för systematiskt kvalitetsledningsarbete 
Verksamheterna har under de senaste åren ökat sin medvetenhet om vikten av att 
arbeta strukturerat och systematiskt för att få en ökad patientsäkerhet, men fortfa-
rande saknas en tydlig gemensam struktur där man utifrån genomförda egenkon-
troller, riskanalyser och analys av avvikelser får ett lärande i organisationen som 
leder till förbättringar.  
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För att få effekt i organisationen på samtliga nivåer krävs att verksamheten agerar 
gemensamt för en säkrare vård. Kunskap, verktyg och stöd i förbättringskunskap 
behöver utvecklas för att få en ökad patientsäkerhet inom kommunal hälso- och 
sjukvård. För att utveckla ett systematiskt patientsäkerhetsarbete krävs att en sam-
ordnare eller liknande funktion som driver och samordnar arbetet enhetsvis.  
 

Medicinskt ansvarig har i tidigare patientsäkerhetsberättelse beskrivit ett behov av 
att tydliggöra ansvaret för patientsäkerhetsarbetet vilket är ett steg i att skapa en 
patientsäkerhetskultur. Idag finns ingen strategi för en patientsäkerhetskultur i 
Hällefors kommun och framtagandet behöver prioriteras utifrån att mer avancerad 
vård sker inom den kommunala hälso-och sjukvården.  
 
Checklista egenkontroll 
 
Basal hygien  
Pandemin har medfört att alla verksamheter aktivt arbetat med att säkerställa följ-
samhet till basala hygien samt att skyddsutrustning används på rätt sätt. Det har 
skett utbildning och information men resultatet av de egenkontroller som genom-
förts indikerar att det kvarstår brister trots genomförda åtgärder. Chefer behöver 
på ett systematiskt sätt fortsätta att jobba med resultaten från egenkontroller i syfte 
att säkerställa att all personal har kunskap om hygieniskt arbetssätt och alltid föl-
jer basala hygienriktlinjer. 
 
Riktlinjen för basal hygien har används under hela 2020 och uppdateringar har 
gjorts löpande. Chefer uppger att de ser förbättrad kunskap och följsamhet till ba-
sal hygien. Verksamheterna har aktivt arbetat med information och uppföljning på 
arbetsplatsträffar samt dagligt stöd med handledning inom basala hygien och an-
vändning av skyddsutrustning.  
 
Flera verksamheter har regelbundet använt vårdhygiens utarbetade filmer om ba-
sal hygien och skyddsutrustning. Även Socialstyrelsens webbutbildningar om ba-
sal hygien har visats på APT och i andra forum.  
 
I vissa verksamheter har checklista används på morgonrapporten för att säkerställa 
att samtliga medarbetare har förstått informationen i riktlinjen för att uppnå följ-
samhet. Några verksamheter har utfört stickprovskontroller för att kontrollera hur 
medarbetare följer basala hygienriktlinjen, både genom att observera medarbetare 
och uppföljningar med patienter som haft besök av medarbetare. 
 
Få enheter har genomfört hygienrond så chefer behöver skapa ett strukturerat ar-
betssätt för hygienrond. Hygienombudens roll i verksamheten behöver utvecklas. 
En tydlig och gemensam uppdragsbeskrivning behöver utvecklas. Basal hygien 
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kommer fortsättningsvis att vara ett av de prioriterade områdena för egenkontroll 
under 2021. Återkommande självskattningar och observationer av omvårdnads-
personalens följsamhet till basala hygienrutiner behöver genomföras för att säker-
ställa följsamhet till basal hygien.  
 
Dokumentation  
Granskningen visar att det finns brister i de flesta verksamheter och förbättringar 
behövs när det gäller vårdförlopp, åtgärden finns men det saknas ofta resultatet 
kring åtgärden dvs. uppföljning. Det saknas bedömningar från arbetsterapeut, åt-
gärder och uppföljning där kan teamsamverkan kring patienten bli bättre. Brister i 
årens journalgranskning är kring palliativvård, vilket innebär att den enskildes 
vård och behandling inte går att följa: - det som framgår i journalen är palliativ-
vård som sökord inte vad den innehåller.  
 
ÅRTAL 2019 2020
Utredning förmåga att förflytta sig
PM000 16 45
Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning
QT017 112 141
Upprättande av samordnad individuell plan
AU124 60 38
Ordination och uppföljning av pågående läkemedelsbehandling
AV027 945 745  
 
Ovanstående tabell är ett exempel på hur insatser i journalen kan tas ut via sökord. 
Ordination och uppföljning av pågående läkemedelsbehandling bör vara den åt-
gärdskod som använts för dokumentation av läkemedelsgenomgång. Antalet in-
satser är inte rimligt vilket leder till att hypotetiskt sett att andra dokumenterar 
ändring av ordination på samma kod AV027. 
 
Verksamheten när det gäller den legitimerade personalen har inte haft planerings-
dagar sedan 2018 vilket kan vara en av anledningarna till några av de brister som 
identifierats i dokumentationen.  På planeringsdagar ingår arbete med Case där en 
kollegial journalgranskning genomförts av legitimerad personal för att själva iden-
tifiera eventuella brister i vårdförloppet. Positivt kan vara att de själva genom sys-
tematisk uppföljning ser vinster i att genomföra journalgranskningar som egen-
kontroll.  
 

Avvikelser 
En samlad analys kring antalet inrapporterade avvikelser samt några viktiga goda 
exempel och förbättringsförslag. Effekterna av åtgärderna varierar, samma åtgärd 
kan ge god effekt inom en enhet samtidigt som effekten med samma åtgärd uteblir 
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på en annan enhet. Hypotetiskt sett kan det vara implementeringen av åtgärden 
som skiljer sig åt? Fortfarande är upplevelsen av att det saknas systematik kring 
avvikelsearbetet. Det bör vara mer strukturerat och i teamsamverkan. 

 
 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt 995 1195 1165 1045 917 958
Fraktur 3 8 16 9 10 8
Ingen synlig skada 799 980 894 854 763 769
Lindrig skada 193 207 255 182 144 181  
 
Att förhindra fall kan förebyggas med träning, säkerhet i miljön, översyn av läke-
medel och hjälpmedel. Registrering av fallolyckor sker genom avvikelserapporte-
ring i verksamhetssystemet Viva. Det saknas analysmodul i avvikelsehantering 
kring fall, det skulle underlätta men hindrar dock inte att teamet borde göra mer 
analyser kring individer med stor fallproblematik. 
 
En önskan kvarstår om att skapa ett team för att arbeta strukturerat med fallföre-
byggande åtgärder. Gruppens medlemmar bör vara två arbetsterapeuter och någon 
av omsorgens ”ruskor”(rehab-undersköterskor). Syfte med teamet – uppdrag för 
de patienter som har en upprepande fallproblematik.  
 
Alla HSL uppdrag bör läggas in i den digitala signeringen det innebär att all reha-
bilitering och träning kan följas på ett enkelt och naturligt sätt. 
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År 2016 2017 2018 2019 2020 
Totalt 372 412 130 543 859 
Läkemedelshändelse 332 352 113 449 684 
Annan avvikelse HSL 35 54 17 10 33 
Bristande rehabilitering 1 3   18 121 
MTP 4 3   10 9 
Sår         12 

 

Rapporten från 2020 beskriver 859 inrapporterade avvikelser från vårdplan. När 
det handlar om läkemedelshändelse beskriver 684 inrapporterade fallen att läke-
medel avviker i tid, patienterna har fått sina ordinerade läkemedel. Föregående år 
beskriver samma rapport läkemedel som helt uteblivit för patienten. Statistik ska 
alltid hanteras kritiskt och ifrågasätta jämförs samma saker. Rapporteringssyste-
met har utökats under 2020 med sår, det har tidigare identifierats avvikelser kring 
följsamhet av både ordination och frekvens.  
 
Avvikelse i vårdkedjan från Regionen till berörd kommun har 2 skickats till den 
kommunala hemsjukvården i Hällefors. Slutsatsen är att det finns ett bra samar-
bete gällande kommunikation mellan kommunens koordinator, primärvårdens 
vårdsamordnare och utskrivningssamordnare från Regionen. 
 

Riskanalys 
Under hela 2020 arbetades det med riskbedömningar och riskanalyser i hela om-
sorgensverksamhet. Risker som var i fokus för analys var Corona pandemin, 
smittspridning och skyddsutrustning. 
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Corona pandemin 
Hällefors har en hög andel äldre och multisjuka vilket innebar en ökad risk för att 
drabbas av Covid-19. Den första riskbedömningen kopplat till Coronapandemin 
gjordes i slutet på februari av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen. Därefter 
startade ett intensivt arbete med socialchefens ledningsgrupp för att se över de ru-
tiner som fanns och upprätta nya med tillhörande handlingsplaner utifrån de direk-
tiv som kom från Folkhälsomyndigheten. 
 
Med hänsyn till Folkhälsomyndigheten antagande gjordes bedömning att kulmen 
för Hällefors skulle vara mellan 10-15 maj, med risk för 1-2 dödsfall om dagen.  
Med det antagandet påbörjades ett arbete med att förbereda verksamheten för 
kunna skydda de sköra och sjuka äldre och förhindra smittspridning. Att vara redo 
med fullt fokus på att vårda när den förväntade kulmen nådde omsorgens verk-
samhet i Hällefors 
 
 

 
Ovanstående bild beskriver hypotetisk den förväntade topp av smitta när den skulle 
drabba Hällefors. Bilden visar toppen i mitten på maj. 
 

 
Kulmen eller toppen kom ungefär två veckor tidigare än vad som förutspåtts. 
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I samband med Corona pandemin upprättades en stabsorganisation i mitten på 
mars. Kommunens beredskap att hantera en pandemi har väckt frågor. En kris 
som innebär en allvarlig situation som kräver snabba beslut på olika beslutsnivåer 
behöver förtydligas. Pandemiplan borde var ett tydligt och vägledande verktyg 
och som inte kräver förhandlingar för att flytta personal inom kommunens egen 
verksamhet.  
All personal inom omsorgen har arbetat hårt med att skydda äldre och mest sköra 
samtidigt med arbetet att förhindra smittspridning. Det har varit tufft för alla sär-
skilt för sjuksköterskorna. 
 
Fysiska möten har genomförts sparsamt istället har digitala lösningar använts för 
att förmedla information och för att kommunicera, något som är effektivt och upp-
fattats som positivt.  
 
I mitten på april startades ett Covid-team som arbetade med patienter med bekräf-
tad smitta. Den 1 maj öppnades enheten Milan en Covid-enhet syftet var att 
minska risken smittspridning på vård- och omsorgsboende. Boende från vård- och 
omsorg med bekräftad smitta erbjöds att tillfälligt flytta till en mindre enhet med 
högre personaltäthet för att på så vis få en bättre vård- och omsorg. En sjukskö-
terska och en arbetsterapeut var knutna till enheten.  
 
Dagrehab och Linden stängde ner sina verksamheter i mitten på april utifrån två 
aspekter, risken för smittspridning och ett ökat behov av personalresurser inom 
omsorgen. Hög sjukfrånvaro bland baspersonalen ledde till omfördelning av be-
fintlig personal blev nödvändig. Dagverksamheterna öppnades i mitten på augusti 
med restriktioner med riskbedömning och handlingsplan som underlag. 
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Sjuksköterskor och läkarnas ansvar för patienter i hälso- och sjukvården i kom-
munerna måste tydliggöras. Det pågår en förskjutning av ansvar från Regionen till 
kommunerna i dag finns ett samverkansavtal som tydliggör ansvaret för varje hu-
vudman.  

 
Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin 
och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del 
av lösningen. Det är viktigt att fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid 
symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även efter vaccinet mot covid-
19. 
 
Första vaccineringen inom den kommunala hälso-och sjukvården genomfördes 
den 30 december, det var 50 patienter som vaccinerades med den första dosen 
inom verksamheten vård- och omsorgsboende.  
 

Mål och strategier för kommande år 
Mål och strategier kvarstår från föregående år  
 
Fokusera på förebyggande arbete att våga satsa för att vinna – 
öka samverkan 
Årets resultat av patientsäkerhetsarbete har präglats av pandemin. Fokus på att 
hantera pandemin har bidragit till att ledningen prioriterade arbetet med att minska 
smittspridning och många chefer har varit och är fortfarande direkt operativa i 
bemanningsarbetet. Planerat utvecklingsarbete och kompetensinsatser har fått 
skjutas upp. En del patientsäkerhetsarbete har blivit eftersatt. Behov finns att följa 
upp konsekvenser av pandemin under 2021. 
  
Omsorgen har arbetat under stor press och där ledarskapet än en gång visat sig ha 
stor betydelse. Brister kring systematiska patientsäkerhetsarbetet får konsekvenser 
det handlar om följsamhet kring hygienrutiner och dokumentation brister som på-
talats i tidigare patientsäkerhetsberättelser. 
 
Andra möjligheter – andra arbetssätt – använda de resurser som finns 
Bristen på personal med kompetens är ett faktum, därför krävs det att arbeta stra-
tegiskt med den personalstab som finns.  
 
Möjlighet för undersköterskor till vidareutbildning och specialisera sig inom spe-
cifika områden som demens mm. Ide kan vara att undersköterskor som arbetar 
någon form av skiftgång, för att både vara resurs för sjuksköterskorna och samti-
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digt minimera gruppen hos de mest sjuka äldre för att förbättra kontinuiteten. Ex-
pertgruppen ”kvalitetsundersköterskor” tas fram genom frivillig intern ansökan, 
utsedda personer får internutbildning av kommunens sjuksköterskor, samt lönetill-
lägg, kopplat till person till uppdraget.   
 
Genom ovanstående strategier kommer säkerheten kring patienten att kunna till-
godoses samtidigt som arbetsmiljön för den legitimerade personalen kommer att 
förbättras. Kontinuerliga planeringsdagar med gruppen legitimerad personal för 
att tillsammans analysera resultat lägga upp nya strategier. Framgångsfaktorer 
är, tydlig ansvarsfördelning, delaktighet, ömsesidig respekt, delad kunskap och 
information, ha en god kollegial relation, följa upp, utvärdera och arbeta målfo-
kuserat. 

 
Den kommunala hälso- och sjukvården bygger på ett teamsamarbete för att kunna 
uppnå en god kvalité. Det handlar om avancerade bedömningar, rehabiliteringar 
och medicinska åtgärder. Läkarmedverkan och fysioterapeut ansvarar Regionen 
för, läkarstöd finns när det gäller rätten till fysioterapeut för patienter inom den 
kommunala hälso- och sjukvården är den inte tillräcklig. I samverkansavtalet be-
skrivs att 50 %.fysioterapeut ska arbeta mot kommunen. 
 
Det krävs också en samsyn om målen för verksamheten mellan alla organisato-
riska nivåer, från första linjens chefer till högsta tjänstemanna-ledning och politisk 
ledning. Att nå en sådan samsyn förutsätter att det finns arenor i organisationen 
för återkommande dialog om verksamhetens kvalitet och ekonomi där medarbe-
tare, chefer och andra aktörer med inflytande över verksamheterna träffas. 
 
Händer under 2021 som påverkar den kommunala hälso- och sjukvården 
Det är viktigt att äldreomsorgens personal behärskar det svenska språket, Soci-
alutskottet lyfter fram säkerhetsaspekten i att föreskrifter, dokumentation, vård- 
och omsorgsprogram samt läkemedelsföreskrifter med mera kan följas. Av den 
anledningen vill utskottet att regeringen ska se över vilka kunskapskrav i det 
svenska språket som ska gälla för äldreomsorgens personal och föreslår ett till-
kännagivande även om detta. 
 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, God och 
nära vård 2021 En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som 
nav. Regeringen och SKR kommer för 2021 ingå ett antal överenskommelser på 
centrala områden, som på olika sätt bidrar till hälso- och sjukvårdspolitiska mål på 
olika områden samt till det nationella målet för folkhälsopolitiken. 
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Äskande om medel till sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga, dnr KS 21/00050 
 

Beslutsunderlag 
Riktlinje kommunstyrelsens strategimedel antagen av KS 2020-03-31 § 65 
 

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 kr från Socialstyrelsen men från och med sommaren 2020 finns 
det inte medel att söka. Kommunstyrelsen avsatte därför 200 tkr till 2020 års 
sommarlov. 
Drygt 900 barn och unga deltog på aktiviteter som erbjöds av ett tiotal olika 
aktörer, bland annat 6 föreningar och biblioteket och kulturskolan. 
Nu står kommunen inför ett sommarlov 2021 som kanske är ett sommarlov 
som är viktigare än någonsin då behovet av aktiviteter för barn och unga, efter 
alla nödvändiga restriktioner, är stort. 
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 ansökta bidrag faller inom ramen för 
strategimedlen då effekterna av 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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Social konsekvensanalys 
    Effekterna av ett avgiftsfritt, aktivt och innehållsrikt sommarlov som 
    välkomnar alla 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.  
      
    Miljömässig konsekvensanalys 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan prioriteras flera globala mål ur 
Agenda 2030. Ett av målen, mål 3, är god hälsa och välbefinnande där  
man bland annat kan läsa att förebyggande insatser gynnar samhällets 
utveckling och skapar förutsättningar  för välbefinnande hos människor i 
alla åldrar.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Det finns inget budgeterat för lovverksamhet i kommunen. Utifrån 
sammanställningen från sommaren 2020 års summa, där drygt 180 000 kr 
användes kan 200 000 kr vara rimligt att avsätta för att kunna erbjuda ett 
brett, aktivt och avgiftsfritt sommarlov. Kommunen samverkar, precis som 
tidigare, med bland annat föreningslivet men för att exempelvis 
kulturskolan och biblioteket också ska kunna utöka sin verksamhet är en 
”lovbudget” nödvändig. 
Kommunförvaltningen föreslår därför att 200 000 kr avsätts till 
sommarlovsverksamhet och att det finansieras genom kommunstyrelsens 
strategimedel. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avsätter 200 000 kr till kommunförvaltningen för 
sommarlovsaktiviteter. 
 
Sommarlovsaktiviteterna föreslås att finansieras via kommunstyrelsens 
strategimedel för år 2021. 
 

Hans Åhnberg Kicki Johansson 
Kommunchef Kultur- och fritidschef 
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Biblioteksplan 2021-2023, dnr KS 21/00041 

Beslutsunderlag 
Revidering av biblioteksplan för Hällefors kommun 2021-2023. 

Ärendet 
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet. En biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som 
anger riktningen för biblioteksverksamheten. 
  
Biblioteksplanen 2021 – 2023 ersätter Biblioteksplanen 2017 – 2020. 
 
Mycket har hänt sedan den förra biblioteksplanen antogs 
 

• Den 1 september 2019 övergick driften av biblioteket till kommunal 
regi efter att ha varit på entreprenad sedan 1993.  

 
• Hösten 2020 övergick ansvaret för skolbiblioteksverksamheten till 

rektorerna. 
 

• Biblioteket har en vision som styr verksamheten. 
 

• Kommunens verksamhetsmässiga inriktningsmål är nya. 
 

Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten 
och strategier för att uppnå målen. Det är framför allt bibliotekslagen som 
ligger till grund för den lokala biblioteksplanen. Planen knyter även an till 
kommunens olika planer som Äldreplan, Kultur- och fritidspolicy, 
Barnkulturplan, Integrationspolicy och Jämställdhetsplan. 
 

Social konsekvensanalys 
Folkbiblioteket är en viktig del av kommunens offentliga rum och är 
centrum för kultur, kunskap, information och social gemenskap. Alla är 
välkomna till biblioteket och öppettiderna är anpassade efter 
kommuninvånarnas behov.  



2(2) 

 

Miljömässig konsekvensanalys 
Folkbiblioteket bidrar till flera av målen för hållbar utveckling, bland annat 
ekonomisk hållbarhet genom att verksamheten bygger på delade resurser. 
Genom att vara en plats öppen för alla bidrar folkbiblioteket till social 
hållbarhet – vilket är en annan av grundstenarna i de sjutton 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Bidrag från bland annat Kulturrådet och Region Örebro möjliggör särskilda 
satsningar som uppstarten av Bergslagsbibblan, framtagande av en social 
medieplan och förutsättningar för Meröppet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
”Biblioteksplan 2021-2023” antas.  
 
Nuvarande biblioteksplan antagen av KF 2016-06-28 § 100 upphör därmed att 
gälla. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson och bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vilka som sitter i biblioteksrådet nu, 
vilket delvis besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om fler politiker än kommunstyrelsens 
ordförande i biblioteksrådet, vilket delvis besvaras av ordförande Annalena 
Järnberg (S). 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om barn och ungdomar i biblioteksrådet, 
vilket besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Katja Ollila (V) och Alf Wikström (V).  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
”Biblioteksplan 2021-2023” antas.  
 
Nuvarande biblioteksplan antagen av KF 2016-06-28 § 100 upphör därmed att 
gälla. 
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1 Sammanfattning 

Den reviderade biblioteksplanen ersätter Biblioteksplanen 2017 – 2020 som 
antogs av Hällefors kommunfullmäktige 28 juni 2016.  
 
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet. En biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som 
anger riktningen för folkbiblioteksverksamheten och det livslånga lärandet. 
Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten 
och en strategi för att uppnå målen. Målsättningarna utvecklas sedan i den 
verksamhetsplan som folkbiblioteket tar fram varje år.   
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2 INLEDNING 

2.1  Bibliotekslagen  
 
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet. En biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som 
anger riktningen för folkbiblioteksverksamheten och det livslånga lärandet. 
Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten 
och en strategi för att uppnå målen. Målsättningarna utvecklas sedan i den 
verksamhetsplan som folkbiblioteket tar fram varje år.  
 
Den reviderade biblioteksplanen ersätter Biblioteksplanen 2017 – 2020 som 
antogs av Hällefors kommunfullmäktige den 28 juni 2016.  
 
 
2.2  Styrdokument – internationella, nationella och kommunala 
 
Styrdokument som ligger till grund för den lokala biblioteksplanen är: 
• Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 
• Skollagen (SFS 2010:800) 
• Förenta nationernas konvention om barnets mänskliga rättigheter  
• Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 
• UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest 
• Den regionala biblioteksplanen 
• Den regionala kulturplanen 

Biblioteksplanen knyter även an till kommunens olika planer som till exempel 
Äldreplan, Kultur- och fritidspolicy, Barnkulturplan, Integrationspolicy och 
Jämställdhetsplan.  
 
 
 
3 HÄLLEFORS KOMMUN 

Hällefors kommun är Bergslagens mittpunkt, som bland skogar och sjöar är en 
plats som bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och upplevelser. 

 
Tätorterna som också betraktas som serviceorter är Hällefors och Grythyttan.  

 
År 2020 hade kommunen 6 887 invånare vilket är en minskning med 94 
personer jämfört med tidigare år. Framtagna prognoser visar på en fortsatt 
befolkningsminskning framåt. Den äldre andelen av befolkningen kommer att 
öka.  
Hällefors är en av de kommuner i riket som tar emot flest nyanlända och 
andelen utrikesfödda är därmed högre än genomsnittet. Utbildningsnivån är 
lägre i förhållandet till riket i övrigt och arbetslösheten något högre.     
 
3.1 Kommunens vision och verksamhetside      
Hällefors kommuns vision är: Hällefors – En attraktiv kommun. 
Kommunens verksamhetsidé är: 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 
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gott och tryggt liv. En socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
utveckling av kommunen är en överordnad målsättning. Samverkan mellan 
kommunens verksamheter och mellan kommunen och civilsamhället bidrar 
till genomförandet av Agenda 2030.  
 
3.2 Inriktningsmål 
Kommunens verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden 2019-
2022:  
• Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar 

delaktighet i den lokala demokratin. 
• Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas 

behov. 
• I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt 

nyetableringar. 
• Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid. 

Biblioteksverksamheten bidrar på många olika sätt att uppfylla kommunens 
inriktningsmål.  
 
 
 
4 ANSVARSFÖRDELNING  

Bibliotek är en lagstadgad verksamhet. Det är kommunen som är huvudman 
för folkbiblioteket och det är kommunstyrelsen som ansvarar för 
biblioteksverksamheten i Hällefors. Folkbiblioteket lyder under Hällefors 
kommunförvaltning / Kultur och fritid.   
 
Den 1 september 2019 övergick driften av folkbiblioteket till kommunal regi 
efter att ha varit på entreprenad sedan 1993. En bibliotekschef anställdes för 
att leda verksamheten.  
 
Inför terminstarten hösten 2020 anställdes en skolbibliotekarie av grund- och 
gymnasieskolan. Därmed övergick ansvaret för skolbiblioteksverksamheten 
till rektorerna.  
 
 
 
5 HÄLLEFORS FOLKBIBLIOTEK   

I Hällefors kommun finns två bibliotek, ett huvudbibliotek i Hällefors och en 
filial i Grythyttan. Folkbiblioteket omfattar alltså huvudbiblioteket och filialen 
i biblioteksplanen. Biblioteken bemannas av fem anställda med sammantagna 
årsverken om 4,38 tjänster. Hällefors bibliotek tillhandahåller 
gymnasieskolans läromedel och skönlitteratur som är placerat på biblioteket.  
 
Biblioteket i Hällefors har öppet 41 timmar i veckan måndag till lördag 
medan filialen i Grythyttan har öppet 24 timmar i veckan fördelat på tre 
dagar. Biblioteksverksamhet är klassat som en samhällsviktig verksamhet och 
ska enligt bibliotekslagen bland annat verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 
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Prioriterade grupper är barn och ungdom, personer med annat modersmål än 
svenska, de nationella minoriteterna samt personer med funktionsnedsättning.  
 
Under 2018 genomfördes en översyn av biblioteksverksamheten i Hällefors. 
Rapporten presenterades för kommunstyrelsen och har i flera delar betydelse 
för såväl verksamheten som utformningen av framtidens bibliotek i Hällefors.  
Det är viktigt att utveckla och stödja processer som leder till ökade dialoger 
med medborgare, organisationer och föreningar. En medborgardialog om 
folkbibliotekets framtida verksamhet och service genomfördes 26 februari 
2019. I den reviderade biblioteksplanen har hänsyn tagits till det som 
framfördes på medborgardialogen.   
 
 
5.1 Folkbibliotekets vision 
Hällefors kommun är Bergslagens mittpunkt, som bland skogar och sjöar är 
en plats som bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och upplevelser. 
 
En betydelsefull del av Hällefors kommun är biblioteken, som välkomnar alla 
och verkar för ett öppet och tolerant samhälle. Biblioteken är en viktig del av 
kommunens offentliga rum och är centrum för kultur, kunskap, information 
och social gemenskap. Bibliotekens verksamhet sker inom liksom utom dess 
väggar och är inspirerande, kreativ, nyskapande, flexibel och utmanar de 
traditionella tankarna kring vad ett bibliotek är. Biblioteken är rum för 
aktivitet likväl för stillhet, de är trygga platser där du kan vara dig själv. 
Verksamheten samverkar med andra aktörer, i offentlig och privat sektor samt 
med civilsamhället. 
 
Biblioteken är samhällsvägledare och viktiga aktörer för delaktighet. I 
bibliotekens lokaler erbjuds den rådgivning och information som behövs i 
människors vardag. Verksamheten innehar modern teknik, har en aktiv roll i 
sociala medier och på webbplats samt motverkar digitalt utanförskap. 
 
Bibliotekens verksamhet är genom dialog väl förankrad hos besökarna och 
öppettiderna är anpassade efter deras behov.  
Bibliotekens verksamhet utgår från Agenda 2030. 
 
5.1.1 Agenda 2030 
Folkbiblioteket bidrar till flera av målen för hållbar utveckling, bland annat 
ekonomisk hållbarhet genom att verksamheten bygger på delade resurser. 
Genom att vara en plats öppen för alla bidrar folkbiblioteket till social 
hållbarhet – vilket är en annan av grundstenarna i de sjutton hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030.  
 
5.1.2 Folkbibliotekets värdeord 
• Inspirerande 
• Kreativt 
• Nyskapande 
• Flexibelt 
• Välkomnande 

 
 
5.2 Folkbibliotek (Bibliotekslagen §§ 6 -7) 
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Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för 
alla och anpassade till användarnas behov. Folkbiblioteken i det allmänna 
bibliotekssystemet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet. Biblioteken i Hällefors erbjuder ett brett utbud av böcker och annan 
media. Det finns en medieplan med strategier för inköp som stöd.  
Genom attraktiva läsmiljöer erbjuder biblioteken möjligheter att studera och 
arbeta. Folkbiblioteket bedriver också uppsökande verksamhet. I väntrummen 
på Folktandvården, vårdcentralen samt på apoteket finns biblioteksböcker 
placerade för läsning på plats. 
 
Ett bibliotek måste ständigt utveckla sin verksamhet för att vara relevant. 
 
Verksamheten har som övergripande mål att: 
 
• Stimulera läslust för de prioriterade grupperna.  
• Motverka det digitala utanförskapet. 
• Öka tillgänglighet och delaktighet 
• Öka samverkan med andra aktörer. 
• Upparbeta en aktiv roll i sociala medier.  

 
5.2.1 Biblioteksråd 
Ett biblioteksråd bestående av representanter från föreningar, företag och 
organisationer i kommunen är knutet till folkbiblioteket. Biblioteksrådet leds 
av kommunstyrelsens ordförande och är rådgivande i frågor som rör 
folkbibliotekets verksamhet och utveckling. Syftet är också att samverka 
kring biblioteksfrågor och hitta adekvata samarbetsformer som gynnar 
biblioteksverksamheten.  
 
 
5.3 Prioriterade grupper (Bibliotekslagen §§ 4 - 5)   
Folkbiblioteken ska vara tillgängligt för alla och anpassat efter användarnas 
behov. Prioriterade grupper är barn och unga, personer med annat modersmål 
än svenska, de nationella minoriteterna samt personer med 
funktionsnedsättning.  
 
5.3.1 Personer med funktionsnedsättning (Bibliotekslagen § 4) 
Folkbibliotekets personal besöker regelbundet kommunens servicehus. 
Böcker och annan media finns utplacerade på boendena för utlån och 
beståndet ses kontinuerligt över av bibliotekspersonalen. Boken kommer 
service finns för de som tillhör någon av riskgrupperna till Covid-19. 
 
Inriktningsmål: Ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning. 
 
• Utveckla det digitala biblioteksrummet. 
• Marknadsföra och utveckla Boken kommer. 
• Genomföra brukarenkäter och inventera behovet hos de grupper som inte 

vanligen besöker biblioteket. 
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5.3.2 Personer med annat modersmål än svenska samt de nationella 

minoriteterna (Bibliotekslagen § 5) 
För nyanlända och personer med annat modersmål än svenska ska biblioteken 
vara en central mötesplats med rum för språkcafé och liknande, läsning och 
studier, riktad familjeverksamhet och kulturaktiviteter.  
 
Folkbiblioteket köper kontinuerligt in litteratur från olika språkområden. 
Hällefors kommun är finskt förvaltningsområde med en historia från 
svedjefinnarnas tid. Biblioteken har en särskild avdelning med finskspråkig 
litteratur.  
 
Inriktningsmål: Ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna 
och personer som har annat modersmål än svenska. 
 
• Fortsätta utveckla bokbeståndet på andra språk än svenska. 
• Öka antalet inköp på lättläst svenska för alla åldrar. 
• Arrangera särskilda aktiviteter för finsktalande. 

 
5.3.3 Digital delaktighet (Bibliotekslagen § 7) 
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. I 
samarbete med andra aktörer ska biblioteken utveckla strategier och metoder 
för att överbrygga den digitala klyfta som finns i samhället. Huvudbiblioteket 
arrangerar IT-kurser för seniorer och erbjuder IT-hjälp. 
 
Inriktningsmål: Motverka det digitala utanförskapet. 
• Erbjuda IT-kurser på olika nivåer 
• Utveckla den digitala servicen. 
• Verka för folkbildning för alla åldersgrupper. 

 
5.3.4 Barn och unga (Bibliotekslagen § 8) 
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att 
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. I samarbete med 
BVC delas en gåvobok ut till alla nyfödda i kommunen. Folkbiblioteket har 
tagit fram en Läsfrämjandeplan som beskriver specifika aktiviteter och 
projekt avsedda att öka läslusten hos barn och unga. Planen ses över varje år. 
Det finns också en handlingsplan över barnkonventionens implementering. 
 
Inriktningsmål: Stimulera barn och ungas läsning. 
• Utöka antalet publika aktiviteter som lockar föräldrar och barn/unga.  
• Erbjuda sagostund på såväl svenska som på andra modersmål.  
• Följa barnkonventionen i det vardagliga arbetet. 

 
 
5.4  Samverkan över gränser 
Folkbiblioteket ansvarar för att samverkan sker med andra lokala och 
regionala aktörer som till exempel studieförbund, kulturskolan och andra 
folkbibliotek i länet.  
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Inriktningsmål: Öka och utveckla samverkan med andra aktörer. 
5.5 Tillgänglighet och delaktighet 
 
5.5.1 Biblioteksrum 
• Biblioteken är en viktig del av kommunens offentliga rum och är centrum för       

kultur, kunskap, information och social gemenskap. 
• Bibliotekens verksamhet sker inom liksom utom dess väggar.  
• Alla ska känna sig välkomna till biblioteken.  

Biblioteksrummet består av de fysiska bibliotekslokalerna och av 
folkbibliotekets webbplats. Folkbibliotekets webbplats är en lika viktig ingång 
till biblioteken som de fysiska lokalerna. Biblioteken har öppettider anpassade 
efter kommuninvånarnas behov. Några av bibliotekens lokaler är 
bokningsbara för föreningslivet.  
 
Bibliotekspersonalen för ständigt en dialog med besökarna. Det finns 
möjlighet att lämna inköpsförslag på såväl webben som i biblioteken. 
Inköpsförslagen är ledande vid mediainköp. 
 
På huvudbiblioteket finns en utställningshall som upplåts till 
allmänheten/föreningar/skolklasser för utställningar av konst och hantverk. 
 
5.5.2 Kulturell mötesplats  
Folkbiblioteket ska både inspirera till läsning och vara en naturlig och flexibel 
mötesplats i lokalsamhället. Teaterföreställningar, föreläsningar och andra 
arrangemang som författarbesök, språkcaféer, bokprat och övrig 
samhällsinformation ska inrymmas på biblioteket. Programverksamheten på 
biblioteken har starkt fokus på barn; sagostunder, barnteater, författarbesök 
och pyssel är några aktiviteter som erbjuds.    
 
Inriktningsmål: Öka tillgänglighet och delaktighet. 
 
• Inträde i Bergslagsbibblan och därmed få en attraktiv och levande webbplats. 
• Utveckla det digitala biblioteksrummet och sociala medier. 
• Möjliggöra för Meröppet som innebär att besökare över 18 år kan besöka 

biblioteket när det är stängt. 
• I samarbete med andra aktörer arbeta med programverksamhet för alla åldrar.  
• Genom pop-up-bibliotek erbjuda biblioteksverksamhet på skilda platser i 

kommunen.    
 
 
 

6 SKOLBIBLIOTEK 

Skolbibliotek ingår i skolans pedagogiska verksamhet och ska medverka till 
att stödja elevens lärande och stimulera till läsning. En offentlig utredning om 
skolbibliotek (SOU 2021:3) är i skrivande stund ute på remiss.  
Det är rektorerna som ansvarar för skolbiblioteksverksamheten. 
Folkbiblioteket ska ses som en naturlig samarbetspartner för skolbiblioteket. 
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6.1 Samverkansråd bibliotek - skola   
En handlingsplan är framtagen i samarbete mellan grundskolan och 
folkbiblioteket som beskriver hur samarbetet ska ske. Ett samverkansråd 
träffas två gånger per år i syfte att utveckla samarbetet mellan biblioteket och 
skolan.  
 
Verksamhetsmål: Folkbiblioteket ska ha ett kreativt samarbete med 
skolbiblioteket. 
 
Folkbiblioteket erbjuder:  
• Samtliga förskoleklasser bjuds in till folkbiblioteket.  
• Eleverna i årskurs fyra bjuds in till folkbiblioteket. 
• Eleverna i årskurs sju bjuds in till folkbiblioteket. 
• Vid behov erbjuds möjligheten att för andra årskurser komma på inbokade besök 

till folkbiblioteket. 

 
 
 
7 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Den reviderade biblioteksplanen är i första hand ett strategiskt och politiskt 
dokument som gäller 2021 – 2023.  
 
På grund av rådande omständigheter är det i nuläget svårt med en samlad 
analys av hur intentionerna i den tidigare planen förverkligats. En uppföljning 
av Biblioteksplanen 2021 - 2023 genomförs i slutet av 2022 för möjlighet till 
ytterligare revidering. Huvudbiblioteket har då verkat i de nya lokalerna i 
drygt ett år och flera delar av verksamheten, enligt gällande biblioteksplan, 
har hunnit att påbörjas och genomföras. 

  



11(11) 

 

 
 

 

 

Kultur och fritid 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(3) 

Datum  
2021-03-11  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Riktlinjer för föreningsstöd i Hällefors kommun, dnr KS 
15/00172 

Beslutsunderlag 
Återremiss, AU 2017-05-02§62 
Riktlinjer för föreningsstöd i Hällefors kommun. 

Ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunförvaltningen tagit fram 
riktlinjer för gällande föreningsbidrag (bidrag till offentliga arrangemang och 
aktivitetsstödet). Förvaltningen har också tagit återremissen från AU 2017-05-
02 i beaktande. 
  
Ett dokument med förslag på nytt samlingsnamn ”Riktlinjer för föreningsstöd 
i Hällefors kommun”, där såväl stödet i form av fria lokaler som olika 
föreningsbidrag finns samlat, har tagits fram. Målsättningen är ett samlat 
dokument med tydligare regler, direktiv och villkor, inklusive förslag på ett 
nytt bidrag ”Bidrag till mindre investeringar”.  
 
Stödet ”Bidrag till mindre investeringar” är viktigt och efterfrågat då många 
föreningar erbjuder och tar ansvar för skötseln på olika välbesökta platser i 
kommunen. Några exempel på ansökningar är inköp eller reparation av vissa 
badplatsers bryggor som underhålls av föreningar eller frisbeegolfbanan som 
kom till på initiativ av en nystartad förening med stöd av kommunen. 
Bidragsansökningar som ovanstående exempel riskerar att hamna mellan 
stolarna. Därför föreslås ett nytt bidrag med tillhörande bidragskriterier och 
villkor i det samlade dokumentet för föreningsstöd. Liknande bidrag finns i 
flera kommuner runt om i landet. 
 
Aktivitetsbidragets prioriterade målgrupp är barn och unga. Bidraget avser att 
stimulera till ökad aktivitet och delaktighet i fritidsaktiviteter. 
 
Bidrag till offentliga arrangemang avser exempelvis olika kultur- och 
idrottsevenemang som gagnar Hällefors kommuns invånare. 
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Riktlinjerna har arbetats fram med stöd av flera olika aktiviteter och 
kompetenser. KPMG:s översyn, 2017, ”Riktlinjer för föreningsbidrag” är ett 
underlag som bidragit och erfarenheter som bidragshandläggare de tre senaste 
åren i samband med de olika ansökningarna för nuvarande bidrag och i samtal 
och möten med många av de sökande föreningarna är andra viktiga inspel. 
Omvärldsspaning (Degerfors, Storfors, Ljusnarsberg, mfl) och inte minst den 
workshop som genomfördes i mars 2019 med 25 personer som representerade 
14 föreningar, finns med som viktiga aktörer i framtagandet. På workshopen 
framkom, bland många intressanta diskussioner, behovet av ett bidrag till 
investeringar och önskemål om en mer regelbunden och strategisk dialog och 
samverkan, vilket kommunen idag har genom uppstarten av ett föreningsråd 
som leds av kommunstyrelsens ordförande.  

Social konsekvensanalys 
Föreningslivet bidrar till många viktiga och välbesökta aktiviteter och 
arrangemang för såväl barn, ungdomar som vuxna. En meningsfull och 
varierad fritid i samverkan med föreningslivet är en satsning på folkhälsa 
och bidrar till gemenskap och en plats där människor vill bo och verka på. 

Miljömässig konsekvensanalys 
God hälsa, enligt mål 3 i Agenda 2030, är en grundläggande förutsättning 
för människors möjlighet att nå sin fulla potential och som bidrar till 
samhällets utveckling. Föreningslivet är en viktig del av samhället som 
genom sina aktiviteter också bidrar till ett ökat välbefinnande. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreningsbidrag för offentliga arrangemang och aktiviteter på sammanlagt 
300 tkr finns budgeterat sedan tidigare, där 200 tkr avser 
kommunstyrelsens bidragskonto vilka inte använts i avvaktan på 
riktlinjerna. 
 
”Bidrag till mindre investeringar” är ett nytt bidragsförslag. Förvaltningen 
föreslår att 100 tkr av nuvarande bidragssumma avsätts för ”Bidrag till 
mindre investeringar” och att nuvarande bidrag på 100 tkr för aktivitets- 
och offentliga evenemang kvarstår. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer för föreningsstöd i Hällefors 

kommun”. 
 

- Riktlinjer för föreningsstöd i Hällefors kommun träder i kraft den 1 maj 
2021. 
 

- Kommunstyrelsen avsätter årligen100 tkr från kommunstyrelsens 
bidragskonto, till nya stödet ”Bidrag till mindre investeringar”. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om en samlad summa för de olika 
föreningsstöden istället för summor låsta till de olika bidragstyperna, vilket 
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delvis besvaras av kultur- och fritidschef Kicki Johansson och kommunchef 
Hans Åhnberg. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om skrivning kring separata avtal med 
föreningar och möjligheten för nya föreningar att teckna separata avtal, vilket 
delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M), Alf Wikström (V) 
och Katja Ollila (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer för föreningsstöd i Hällefors kommun”. 
 
Riktlinjer för föreningsstöd i Hällefors kommun träder i kraft den 1 maj 2021. 
 
Kommunstyrelsen avsätter årligen 100 tkr från kommunstyrelsens 
bidragskonto, till nya stödet ”Bidrag till mindre investeringar”. 
 



 

 
 

 

Dokumenttitel  
Riktlinjer för föreningsstöd i Hällefors kommun 

Typ av styrdokument  
Riktlinjer 

Ansvarig utgivare 
Hällefors Kommun  

Ansvarig författare 
Kultur- och 
fritidschef 

Giltighetsdatum 
2021-05-01 

Dokumentförteckning 
B-F-001 

Organisation 
Kommunförvaltning 

Enhet 
Kultur- och fritid 

Datum nästa revision 
2024-05-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer för 
föreningsstöd  
i Hällefors kommun 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hellefors.se/ny2/?i=224&ai=261&p=224&v=1


2(6) 

 

 

Innehållsförteckning                                                                       

1 Syfte ................................................................................ 2 

2 Målsättning ..................................................................... 3 

3 Ansvarsfördelning ......................................................... 3 

4 Omfattning och avgränsning ........................................ 3 

5 Struktur för föreningsbidrag ........................................ 4 
5.1 Allmänna villkor ................................................................................... 4 
5.2 Bidrag till offentligt arrangemang ........................................................ 4 
5.2.1 Bidragskriterier för bidrag till offentligt arrangemang ....................... 4 
5.3 Aktivitetsbidrag.................................................................................... 5 
5.3.1 Bidragskriterier för aktivitetsbidrag .................................................. 5 
5.6   Lokaler till förfogande för föreningslivet ............................................... 6 

6 Ansökan.......................................................................... 6 

7 Beslut, utbetalning och återbetalning ......................... 6 

8 Konkurs .......................................................................... 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Syfte 



3(6) 

 

Riktlinjernas syfte är att beskriva hur kommunstyrelsens årliga 
föreningsbidrag till evenemang, aktiviteter och mindre investeringar ska 
handläggas och beslutas.  
 
2 Målsättning 

Målsättningen är att ge tydliga regler och direktiv för kommunens 
medborgare för hur kommunen kan bidra till att föreningslivet har en 
utvecklande och i vid mening hälsofrämjande verksamhet av god kvalitet. 
Dessutom är målsättningen att kommunen ska bidra till att föreningslivet ska 
medverka till bredd, spets och mångfald i kommunens kultur-, idrotts- och 
fritidsliv.  
 
3 Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen ansvarar för: 
• Att dessa riktlinjer efterlevs och revideras vid behov. 
• Att besluta om inkommande ansökningar som avser belopp högre än 

30 000:-.  
 
Kommunförvaltningen ansvarar för: 

• Att hålla löpande kontakt med- och erbjuda handledning till 
föreningarna samt att begära redovisning för att följa upp utbetalade 
bidrag. 

• Att genomföra uppföljning och utvärdering av riktlinjerna. 
• Att vid behov ta initiativ till förändring av riktlinjerna. 
• Att handlägga inkomna ansökningar. 
• Att bereda och besluta inkommande ansökningar som avser belopp 

upp till 30 000:-,enligt fastställd delegationsordning.  
• Att verkställa fattade beslut. 

 
4 Omfattning och avgränsning 

• Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren 5:1 är välkomna att 
söka föreningsbidraget.  

• Aktivitets- och/eller evenemangsbidraget kan sökas max 2 ggr/år. 
• Ansökningar avseende medfinansiering hänvisas till ”riktlinjer för 

medfinansiering av evenemang”. Medfinansieringen även kallat 
”evenemangsstödet” är ett stöd som kan sökas av företag, föreningar 
och andra aktörer som skapar evenemang för invånare och besökare på 
orten. Evenemangsstödet syftar till att stötta evenemang som bidrar till 
en upplevelse och eller ett besöksmål för både invånare och besökare, 
samt positiv marknadsföring av Hällefors. 

• Medborgarförslag omfattas inte av dessa riktlinjer utan handläggs 
separat.  

• Stöd till samlingslokaler sker i särskild ordning. 
• Föreningsstödet för aktivitets- offentliga evenemang och mindre 

investeringar lämnar inte bidrag till föreningar som tillhör följande 
grupper: 
- Studieförbund  
- Politiska föreningar 
- Ekonomiska föreningar  
- Vägföreningar och vägsamfälligheter  
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- Stödföreningar (Supporterklubbar, föräldraföreningar,           
företagarföreningar mfl) 
- Riks, läns- eller regionsföreningar 

 
5 Struktur för föreningsbidrag 

Tillgängliga medel till offentligt arrangemang, aktivitetsbidrag och bidrag för 
mindre investeringar fördelas årligen efter beslut av kommunstyrelsen. 
Aktivitetsbidraget prioriterar i första hand aktiviteter för barn och ungdomar.  
För aktivitetsbidraget och bidrag till offentligt arrangemang uppmuntras 
aktiviteter som stärker integrationen i kommunen. Dessutom kommer 
ansökningar som skapar aktiviteter och evenemang som stärker 
könsfördelningen i positiv riktning att prioriteras för att gynna 
genusperspektivet.   
 
5.1 Allmänna villkor 
Med bidragsberättigad förening i Hällefors kommun menas: 

• Förening som har minst 15 medlemmar. Dessa har under senaste 
verksamhetsåret varit registrerad medlem och betalt fastställd 
medlemsavgift. 

• Förening som har varit verksam i minst sex månader, är aktiv och 
bedriver en verksamhet av ideell och allmännyttig karaktär för 
kommunens invånare. 

• Förening som har godkända stadgar, vald styrelse och 
organisationsnummer  

• Förening som har sin hemvist, bedriver sin huvudsakliga och 
regelbundna verksamhet och minst 51% av medlemmarna bor i 
Hällefors kommun. 

• Förening som är registrerad i kommunens föreningsregister. 
• Föreningen ska tillhöra en riksorganisation där så är möjligt. 
• Förening som är öppen för alla människor (oavsett kön, ålder, 

religionstillhörighet, sexuell läggning, nationalitet, fysiska eller 
psykiska förutsättningar) och präglas av demokratiska principer. 

• Förening som följer Hällefors ANDTS- policy (alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel)  

• Som har ett plusgiro, bankgiro eller bankkonto kopplat till föreningen.  
 

5.2  Bidrag till offentligt arrangemang  
Avser bidrag till offentligt arrangemang som exempelvis idrotts- och 
kulturevenemang som gagnar Hällefors kommuns invånare. Bidraget innebär 
också att kommunen kan erbjuda kommunens tillgängliga lokaler, se 5.6. 
 
5.2.1 Bidragskriterier för bidrag till offentligt arrangemang 

• Sökande förening ska följa de allmänna villkoren enligt 5.1. 
• Arrangemanget ska äga rum i Hällefors kommun. 
• Bidrag utgår inte för arrangemang som arrangeras av eller 

för företag, eller som sker på uppdrag av företag (se 4) 
• Bidrag ska sökas senast en månad före genomförande. Undantaget 

ansökningar som inkommer v 26-32 då två månaders framförhållning 
gäller. 

• Bidraget kan inte beviljas retroaktivt. 
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• Om bidrag har beviljats ska Hällefors kommuns logotype finnas med 
vid all annonsering, affischering etc. Kommunens logotype finns att 
hämta på hemsidan. 

• Sökande ska ange eventuella övriga bidragsgivare i sin ansökan. 
• Sökande som har beviljats bidrag ska anmäla arrangemanget till 

kommunens evenemangskalender samt skicka underlag till 
kommunens webbredaktör för publicering på hemsidan 
 

5.3 Aktivitetsbidrag  
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för aktivitetsbidraget. 
Aktiviteterna kan både vara riktade till föreningsmedlemmar och/eller icke 
medlemmar (tex; läger, cuper, tävlingar, utflykter,  prova på, öppet hus mm).    
Aktivitetsbidraget avser att stimulera till ökad aktivitet och har till syfte att 
öka barns och ungdomars delaktighet i fritidsaktiviteter.  
 
5.3.1 Bidragskriterier för aktivitetsbidrag 

• Sökande förening ska följa de allmänna villkoren enligt 5.1. 
• Sökande förening ska ha minst 10 medlemmar i åldern 6-20 år.  
• Sökande ska beskriva vad aktiviteten tillför målgruppen och 

kommunen 
• Aktiviteterna ska bedrivas i Hällefors kommun. 
• Bidrag ska sökas senast en månad före genomförandet. Undantaget 

ansökningar som inkommer v 26-32 då två månaders framförhållning 
gäller. 

• Sökande ska ange eventuella övriga bidragsgivare i sin ansökan. 
• Bidraget kan inte beviljas retroaktivt. 

 
5.4    Bidrag till mindre investeringar 
Bidraget syftar till att ge föreningar möjlighet till mindre investeringar som 
inköp av betydelsefull utrustning/inventarier för verksamheten eller till 
reparation av utrustning och redskap. 
Bidraget till mindre investeringar ska gagna föreningens verksamhet, 
medlemmar och/eller Hällefors invånare.  
 
5.4.1 Bidragskriterier för bidrag till mindre investeringar 

• Sökande förening ska följa de allmänna villkoren enligt 5.1. 
• Bidraget har två ansökningsperioder, vår och höst. Senast 1 april och 1 

okt.  
• Bidraget kan beviljas retroaktivt under året. 
• Kommunen ser gärna att föreningen bidrar med någon form av 

egeninsats (arbete, ekonomiskt el annat). 
• Sökande ska beskriva vad investeringen tillför föreningen och/eller 

kommunen. 
• Sökande ska ange eventuella övriga bidragsgivare i sin ansökan. 
• Kommunen prioriterar bland inkomna ansökningar utifrån 

ansökningens angelägenhet, tillgängliga medel och övriga 
ansökningar. 
 

5.5    Föreningar som erhåller föreningsbidrag är skyldiga att 
• Senast 2 månader efter genomfört arrangemang eller aktivitet 

redovisa, till kommunen, intäkter, utgifter, antal deltagare, ge en kort 
beskrivning och utvärdera arrangemanget/aktiviteten. Ställa 
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räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister till 
förfogande för granskning och skicka in till kommunen när så begärs. 

• Återbetala bidraget om bidraget använts felaktigt eller inte använts 
enligt bidragsansökan.  

• Vid beviljat bidrag ska Hällefors kommuns logotype finnas med vid 
all annonsering, affischering etc. Kommunens logotype finns att hämta 
på hemsidan. 

 
5.6   Lokaler till förfogande för föreningslivet 
Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren, 5:1, får avgiftsfritt boka ett 
antal utvalda möteslokaler och även bibliotekets utställningshall. Se 
hellefors.se. Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar (6-20 år) har 
sk nolltaxa/avgiftsfritt i kommunens idrottsanläggningar.  
 
5.7 Skötsel- och nyttjandeavtal  
Separata avtal finns mellan kommunen och bidragsberättigad förening för 
skötsel och/eller nyttjande av kommunal anläggning/lokal.  
 
6 Ansökan 

Fullständig ansökan ska ske skriftligen till kommunen genom blanketter som 
finns på kommunens hemsida. Under handläggningsperioden kan 
tjänsteperson träffa den som inkommit med ansökan för ytterligare 
upplysningar, alternativt begära in kompletterande uppgifter. 
 
Ofullständiga ansökningar skickas åter till sökande förening för 
kompletteringar.  
 
För sent inkommen bidragsansökan innebär att ansökan avslås. 
 
7 Beslut, utbetalning och återbetalning 

• Inkommen ansökan handläggs av kommunförvaltningen och beslutas 
enligt fastställd delegationsordning. Ansvarig handläggare inom 
förvaltningen meddelar beslutet skriftligen till berörd kontaktperson 
eller förening.  

• Utbetalning av bidrag verkställs av ansvarig handläggare och 
ekonomienheten.  

• Utbetalning av bidrag sker till föreningens plus/bankgiro eller 
bankkonto. 

•  Om bidraget söks och beslutas under felaktiga förutsättningar 
och/eller används felaktigt blir föreningen återbetalningsskyldig. 

 
8 Konkurs 

• Vid konkurs görs en överenskommelse mellan kommunen och 
konkursförvaltaren om avveckling av verksamheten och hantering av 
bidraget 
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Från: Karin.herou@telia.com
Skickat: den 11 januari 2021 18:46
Till: Malin Bergkvist
Kopia: Karin Herou
Ämne: Medborgarförslag

Hej 
Jag heter Karin Herou, bor på Barrvägen 14 i Hällefors 
Och jag önskar föreslå att den stora parken, vi här kallar den Violparken, efter ett antal hyreshus, numera 
rivna,  att man där 
plogar upp en yta och sedan spolar på vatten till en fin skridskobana för alla ungar i området. De rivna 
husen finns nu 
“begravda” och utgör tre trevliga  kullar för pulkaåkning i nämnda område. 
  
Jag reserverar mej för om det är Hällefors kommun som är ansvarig för området, eller eventuellt  
Samhällsbyggnad Bergslagen som är det. Återkom i så fall till mej så tar jag kontakt med dem! 
  
Det har tidigare funnits en liten bandy‐yta där, men den finns inte kvar sedan länge. 
En liten grillplats finns, och ett antal bänkar, så det skulle vara fint om området kunde utnyttjas mera. 
Vänligen 
  
Karin Herou 
Barrvägen 14 
712 31  Hällefors 
  
karin.herou@telia.com  076 8168430 
  
  
  













Till 
Hällefors kommun 

 

MOTION 

Regler för användning av smällare och fyrverkeri 

Vi har nyligen passerat ett nyårsfirande och som alltid vid de högtider som det är 
brukligt att fira med allehanda smällare, raketer och fyrverkeri så går 
diskussionerna höga om huruvida det ska vara tillåtet eller om det borde 
förbjudas. För en del uppstår rena paniken när det smäller, blixtrar och dundrar. 
Förutom en negativ miljöpåverkan så skräms hundar, katter och andra djur. 
Även vilda djur påverkas negativt. 

Kommunen har allmänna lokala ordningsföreskrifter med regler för hur vi ska 
förhålla oss för att få en trivsam kommun att bo och leva i. I dessa föreskrifter 
saknas regler kring användande av smällare och fyrverkerier. När jag har 
undersökt hur det ligger till så har jag förstått att kommunen kan skriva in i sina 
lokala ordningsföreskrifter regler kring detta. Jag vet också att de föreskrifter 
som gäller nu är från 2015 och att de håller på att revideras och då vore det väl 
lämpligt att även regler kring denna fråga läggs in i föreskrifterna. 

 

Jag föreslår 
att det skrivs in regler i våra lokala ordningsföreskrifter om hur vi ska/får 
använda smällare, fyrverkeri och raketer i vår kommun. 

 

 

Hällefors den 12 februari 2021 

 

Lotta Nässén (S) 
Christina Kuurne (S)   
Uta Riedel(S) 
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Utskottsinitiativ kring näringslivsfrämjande åtgärder och 
medel för detta, dnr KS 21/00045 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för förslag till utskottsinitiativ. 
Förslaget handlar om att säkerställa att beslutade investeringar, som kan vara 
ett stöd för näringslivet, genomförs samt att ytterligare medel tillförs för att 
genomföra näringslivsfrämjande åtgärder. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring 
utskottets beslutsmandat. 
 
Kommunchef Hans Åhnberg tillför i ärendet. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att sammanträdet ajourneras, vilket 
bifalls. 
 
När sammanträdet återupptas tillför kommunchef Hans Åhnberg sakuppgifter. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar och lämnar följande 
yrkanden; 
 
Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att beslutade investeringar för 2020 
genomförs. 
 
Ytterligare åtgärder för näringslivsfrämjande åtgärder kan genomföras och 
finanseras av strategimedel för näringslivsfrämjande åtgärder för maximalt 
1,5 miljoner kronor. 
 
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på sina 
egna yrkanden, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att beslutade investeringar för 2020 
genomförs. 
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Ytterligare åtgärder för näringslivsfrämjande åtgärder kan genomföras och 
finanseras av strategimedel för näringslivsfrämjande åtgärder för maximalt 
1,5 miljoner kronor. 
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Ekonomisk uppföljning skogsförvaltning 2020, dnr KS 
21/00024 
 
Informationsunderlag 
KS 2020-03-31 § 60 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen fick den 31 mars 2020 en återrapport kring ett tidigare 
uppdrag om att utreda skogsförvaltningen och en ekonomisk uppföljning av 
skogsförvaltningen för 2019. I samband med detta togs beslut om att en årlig 
ekonomisk uppföljning av skogsförvaltningen ska ske.  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har nu återapporterat utfallet för 
2020, vilket presenteras nedan under ekonomisk konsekvensanalys. 
 

Social konsekvensanalys 
Redovisning av utförda tjänster och uppdrag är viktiga då det ger transparens i 
verksamheterna. Det är även av största vikt att skogen förvaltas rätt för att 
bibehålla dess värde. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
En god skogsförvaltning ger ett mervärde för kommunen och ger 
förutsättningar för en bra skogsmiljö. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ekonomiska utfallet för 2020 utifrån uppgifter från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: 
 
Intäkter 
Gallring Göransvägen 98 901 kronor 
Försäljning GROT 63 177 kronor 
Budget skogsförvaltning 20 000 kronor 
 
Utgifter 
Arbetad tid SBB 134 512 kronor (risdragning, röjning, riskträd etc.) 
 

Verksamhetsåret 2020 ger därför ett överskott om cirka 47 500 kronor. 
Förvaltande enhet på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har under 2020 
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gett uppdrag till ekonomiavdelning på förbundet att upprätta skogskonto. Så 
har inte skett men kommer att ske från och med bokslut för 2021. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför kort. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga om vad som händer med 
förra årets överskott nu, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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