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KALLELSE
Datum

2016-06-09

Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2016-06-28 kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hällefors för att behandla följande ärenden:
Projektledare Hans Karlsson redogör kring pilotstudien kring kompetens- och
kunskapsanalys av Hällefors kommun.
I samband med punkt 7 hålls budgetdebatt. Partierna föredrar sina förslag i
storleksordning med största parti först enligt följande: (S), (V), (M), (C),
(GL), (SD), (LPO). Anförande om högst 5 minuter, efter avslutad
anföranderunda utrymme för repliker om högst 2 minuter.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Beslutsärenden

5 Avsägelser och valärenden
6 Inkomna motioner och medborgarförslag
7 Strategisk planering 2017-2021 samt budget 2017, dnr KS 16/00193
8 Samverkan i Bergslagen, dnr KS 14/00056
9 Partistöd 2016, dnr KS
10 Överskott utifrån försäljning av aktieinnehav, dnr KS 15/00277
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11 Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning 2015, dnr KS 16/00152
12 Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2015, dnr KS 16/00153
13 Avgift för måltid på trygghetsboende, dnr KS 16/00094
14 Biblioteksplan 2017-2020, dnr KS 15/00155
15 Yttrande över Lasse Erikssons (SD) motion om mat i äldreomsorgen, dnr
9.11/730
16 Yttrande över Lasse Erikssons (SD) motion om öppettider för kommunens
fritidsklubbar, dnr KS 16/00158
17 Yttrande över Lasse Erikssons (SD) motion om utbildning i begränsad
elbehörighet mm, dnr KS 13/00153
18 Yttrande över Åsa Andersson Sandbergs (GL) och Emil Gustafssons (GL)
motion om lekplats i Grythyttan, dnr KS 15/00275
19 Yttrande över Emil Gustafssons (GL) motion om användande av
kommunens mediekanaler, dnr KS 14/00156
20 Yttrande över Sture Beckmans motion om kommunens relationer med
sociala företag, dnr 198.09/149
Informationsärenden

21 Avsiktsförklaring gällande fastigheten Klockarebäcken 3:5>1, Terrassen,
dnr KS 16/00063
22 Återrapport från kommunfullmäktiges beredningar, ej bilaga
23 Information om ny ledamot och ersättare för Socialdemokraterna i
kommunfullmäktige, dnr KS 16/00085
24 Ekonomisk rapport 2016-03-31, dnr KS 16/00147
25 Ej verkställda beslut, dnr KS 16/00005
26 Styrdokument för Hällefors kommuns krisberedskap, dnr KS 16/00154
27 Gång- och cykelbro Klockarvägen, dnr KS 15/00341
28 Bygglovsansökan och upphandling av simhall, dnr KS 15/00344
Delgivningsärenden

29 A) Revisorerna: Val av Torbjörn Ström som ny ordförande; granskning av
kommunens näringslivsverksamhet
B) Länsstyrelsen Dalarnas län: Inspektion av Bergslagens
överförmyndarnämnd
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Susanne Grundström
ordförande

Kenth W Johansson
vice ordförande

Stefan Backius
2 vice ordförande
Mathias Brandt
nämndsekreterare
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Datum

2016-06-16

Strategisk planering för Hällefors kommun år 2017-2021 och
budget för år 2017, dnr KS 16/00193
Beslutsunderlag
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 16:16, vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2016.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 16:7, budgetförutsättningar för
åren 2016-2019.
Förslag till Strategisk plan för Hällefors kommun år 2017-2021 och budget
för år 2017, daterad 2016-05-27.
Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån information och material som
inkommit till ekonomiberedningen vid budgetdialog och de ekonomiska
förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett
förslag till strategisk planering för åren 2017 till 2021 innehållande en budget
för verksamhetsåret 2017.
Ekonomiberedningen upplever att de erhållit mycket information om de
kommunala verksamheternas situation och förutsättningar utifrån ett
verksamhetsperspektiv, vilket beredning anser är bra. Under dialogerna har
det varit en strategisk dialog allmänpolitiskt, vilket är nyttigt i många
avseenden. Det har varit för mycket fokus på dåtid och nutid och inte på
framtiden.
Beredningen efterlyser ett mera strategiskt tänk med en omvärldsanalys. Det
saknas också utrymme i dialogen och underlag vad gäller ekonomiska
konsekvenser när det gäller möjliga åtgärder eller alternativa prioriteringar.
Det är viktigt att tjänstemännen levererar ekonomiska underlag under
dialogen som möjliggör för politikerna att kunna prioritera i budgetarbetet
inför år 2017 men även planen för åren 2018-2021. Det är viktigt att
tjänstemännen till kommande år hittar en struktur/mall för verksamheterna att
utgå ifrån för att säkerställa att dialogen utgår från 30 procent dåtid och nutid
samt 70 procent för framtiden men fokus på nästkommande budgetår med
ekonomiska redovisningar och konsekvenser.
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Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
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Under dialogtillfällen har det varit god uppslutning i stort när det gäller
representanter av partiföreträdare mot föregående år. Däremot har det varit ett
problem med att dialogerna varit förlagda under halvdagar. Beredningen
önskar att budgetdialogerna förändras till kommande år och istället förläggs
heldagar för att ge bättre förutsättningar för partiföreträdarena att kunna delta.
Ekonomiberedningen kan konstatera att styrdokumenten lokalförsörjningsplan
och bostadsförsörjningsplan är viktiga och måste tas fram snarast.
Diskussioner förs om inte kommunen behöver ta hjälp av andra aktörer på
marknaden för att kunna tillgodose behovet framöver. Det handlar mycket om
att ha likvida medel för att kunna genomföra eventuell nyproduktion.
Beredningen diskuterar om det kanske finns ett behov av att införa en
budgetkonferens/budgetdialog i kommunens ekonomiprocess under hösten
utifrån att budgeten antas i kommunfullmäktige i juni månad och att
förutsättningarna för verksamheterna förändras snabbt. Diskussioner förs
också om att eventuellt förändra riktlinjerna så att ekonomiberedningen kan
kallas in vid de tillfällen som förvaltningen ser att ekonomin förändras mycket
under löpande verksamhetsår. Det säkerställer att alla partier får information
om kommunens ekonomiska situation då beredningen består av
partiföreträdarna.
Ekonomi

Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär 16:7,
som anger kommunens budgetförutsättningar för åren 2016-2019.
Förslaget till årsresultat för år 2017 är 8 316 tkr. Förvaltningen beräknar att
kommunen erhåller 415 788 tkr i skatter och generella statsbidrag för
verksamhetsåret 2017 och är en utökning med 4,9 procent i förhållande till
innevarande års driftsbudget Förslaget till driftbudget för 2017 är att
verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 402 472 tkr, och är en utökning
med 4,5 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i
förslaget till driftbudget för 2017 är -5 000 tkr.
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 19 355 tkr för år 2017. Förslaget
utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag,
investeringsandel, ska uppgå till högst 4,7 procent. För åren 2018 till 2021
beräknas investeringsandelen vara mellan 3,6 till 4,1 procent.
Budgetförslaget är exkluderat de extra generella statsbidrag som kommunen
erhållit för verksamhetsåret 2016 på drygt 22 miljoner kronor.
Folkhälsa

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
1

Driftbudget (ramar) för år 2017 fastställs enligt följande (tkr):
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Myndighetsnämnd
Totalt

2 151
400 056
265
402 472

2

Investeringsvolym för år 2017 fastställs enligt följande (tkr):
Kommunstyrelse
19 355
Totalt
19 355

3

Finansiella resultatmål för år 2017 fastställs.

4

Plan för åren 2018-2021 avseende driftbudget, investeringsbudget,
resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas.

5

Under år 2017 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
19 355 000 kronor och ett resultat på 8 316 000 kronor.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Margeurite Wase
(C) att hon inte deltar i beslutet.
Allan Myrtenkvist och Anne Horneman, båda (S), yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Maja Loiske (V) föredrar Vänsterpartiets budgetförslag och yrkar bifall till
detta.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer Maja Loiskes (V) yrkande mot
förvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag vinner bifall.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Driftbudget (ramar) för år 2017 fastställs enligt följande (tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
400 056
Myndighetsnämnd
265
Totalt
402 472
2. Investeringsvolym för år 2017 fastställs enligt följande (tkr):
Kommunstyrelse
19 355
Totalt
19 355
3. Finansiella resultatmål för år 2017 fastställs.
4.

Plan för åren 2018-2021 avseende driftbudget, investeringsbudget,
resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas.

5. Under år 2017 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
19 355 000 kronor och ett resultat på 8 316 000 kronor.

Förslag till

Strategisk
planering
2017-2021

Budget

2017

Strategisk planering 2017-2021

Planerings- och
uppföljningsprocessen
Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en treårsbudget i enlighet
med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra
följande åren kallas plan. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och
investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av
verksamheterna. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och
ekonomistyrningspolicy och tillhörande riktlinjer. Under våren sker en process som leder fram till att
slutlig budget antas i Kommunfullmäktige i juni månad. I stort kan processen beskrivas enligt nedan:
Januari -februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från
verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån
riktlinjerna.
Mars-april: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges
ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från kommunstyrelse, verksamhetschefer, valda
revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar
förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och
beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra
jämföra kommuner.
Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och
uppskatta:
• kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna,
• kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den
verksamhet som kommunen bedriver,
• kommunens kommande investeringsbehov.
Ekonomiberedningen genomför en budgetdialog för att få in information och behov av de kommunala
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska
grupperingarna. Under perioden arbetar respektive parti eller grupperingar fram ett förslag till
driftbudget och investeringsbudget för kommande femårsperiod.
Juni: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget för kommunen åren 2017-2021.
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget för kommunen åren 2017-2021.
Augusti-september: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar
kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande
målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en
återrapportering, från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska
planen brutits ner på verksamhetsnivå och beskriver vad som ska göras för att uppnå de uppsatta
målen. Kommunstyrelsen fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner med tillhörande
resultatmål i november månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i december.
Kommunstyrelsens viktigaste ansvar i den planeringsprocessen är att:
• prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna,
• arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom
givna ramar.
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Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2017.
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2017.
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige
vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-mars, delårsbokslut
för perioden januari-augusti, nyckeltalsrapport och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning.
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Allmän analys
Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden har stor påverkan för kommunens förutsättningar och
hälleforsbornas vardag. Analysen som ska ge en kortfattad bild av nuläget och utvecklingstendenserna
baseras på uppgifter och rapporter från främst Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sveriges kommuner
Resultat

Kommunerna visade enligt det preliminära bokslutet ett resultat på 12 miljarder kronor 2015.
Resultatet motsvarar 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår
återbetalning från AFA Försäkring (3,5 miljarder kronor) och det tillfälliga stödet från staten för
flyktingsituationen (0,9 miljarder kronor). Justerat för dessa tillskott uppgår resultatet i stället till 1,6
procent av skatter och generella statsbidrag. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat
under de senaste tio åren, med i genomsnitt 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag.
Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för
god ekonomisk hushållning.
Endast 9 procent av kommunerna redovisade ett negativt resultat år 2015. En bra utveckling av
skatteunderlaget 2016 och extra statligt stöd innebär att kommunerna klarar kostnadsökningar
i nivå med kraftigt ökade behov i verksamheterna 2016–2017. En sämre skatteunderlagsutveckling
2018–2019, i kombination med fortsatt höga behov väntas leda till sämre resultat. För att klara ett
resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag bedömer SKL att det krävs åtgärder eller
skattehöjningar motsvarande en skattehöjning på 46 öre 2018 och ytterligare 61 öre 2019.
De riktade bidragen har ökat med 25 procent år 2015. Mellan åren 2005–2014 uppgick den årliga
reala ökningen till 1 procent, för åren 2005–2015 är den årliga ökningen drygt 3 procent. År 2016
kommer kostnadsersättningar för flyktingar att öka mycket kraftigt, dessutom tillkommer det tillfälliga
stödet för flyktinginvandringen. Detta tillsammans med en permanent ökning av de generella bidragen
från och med 2017 gör att bilden kommer att förändras de närmaste åren. Även antalet riktade
statsbidrag och ersättningar till kommuner och landsting har ökat kraftigt de senaste åren. Detta
innebär en ökad detaljstyrning och administration, vilket försämrar kommunernas och landstingens
förutsättningar att planera och effektivisera sin verksamhet och ekonomi.
Arbetsmarknad

Trots betydligt starkare tillväxt 2015 jämfört med 2014 ökade inte antalet arbetade timmar snabbare.
Mätt som förändringen mellan helåren framstår 2015 som relativt svagt, istället utvecklades
produktiviteten starkt. De två första månaderna 2016 har den ekonomiska statistiken överraskat
negativt, även sysselsättningen uppvisade en relativt svag utveckling. SKL:s bedömning
är att första kvartalet blir svagt, men att tillväxten tar bättre fart igen från och med andra kvartalet och
att antalet arbetade timmar då också utvecklas bättre. Det innebär att arbetsmarknaden kommer att
befinna sig i högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016.
Under 2017 förstärks konjunkturen ytterligare och det positiva gapet mellan arbetade timmar och
potentialen uppgår till 1 procent vid SKL:s prognosslut. För 2018 och 2019 gör SKL ingen egentlig
prognos utan låter timmarna ansluta till nivån för potentiella timmar. Mot slutet av perioden påverkas
potentialen alltmer av den stora invandringen. Det blir fler människor, men de har jämförelsevis
betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Resultatet blir en större arbetskraft och en
relativt sett större ökning av antalet arbetslösa. Jämviktsarbetslösheten stiger därför successivt när de
asylsökande får uppehållstillstånd och ingår i totalbefolkningen. Den snabba ökningen av
verksamhetsvolymen framförallt i kommunerna, men också i landstingen, innebär att kommunsektorn
kommer att behöva ta i anspråk en stor andel av den totala ökningen av antalet arbetade timmar.
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Som en följd av sysselsättningsökningen fortsätter arbetslösheten att minska, dock inte till lika låg
nivå som under den kortvariga högkonjunkturen före finanskrisen. En bidragande orsak till att
arbetslösheten vänder på en högre nivå kan vara den kraftiga ökningen som skett i arbetskraften.
Utrikes födda svarar för nästan hela ökningen, dessa personer har större risk för arbetslöshet, vilket
leder till att jämviktsarbetslösheten blir högre.
Offentligt finansiellt sparande

Den starka tillväxten i ekonomin bidrog till en markant förbättring av de offentliga finanserna 2015.
Sparandet förstärktes med mer än en procent av BNP mellan 2014 och 2015. Underskottet i den
offentliga sektorns finansiella sparande blev därmed 0,3 procent av BNP 2015. Förutom konjunkturen
förstärktes inkomsterna tillfälligt av en extra inbetalning av bolagsskatt på 15 miljarder kronor och av
att AFA Försäkring återbetalade premier på cirka 5 miljarder kronor till kommunsektorn.
2017 räknar SKL med att underskottet växer till 1,2 procent av BNP. SKL räknar då med att den
aviserade statsbidragshöjningen på 10 miljarder kronor till kommunsektorn är permanent. Då
finansieringen inte är beslutad ännu finns ingen motsvarande ökning av statens inkomster med i
SKL:s beräkningar. Även 2017 förväntas de offentliga inkomsterna växa i takt med BNP medan
utgifterna ökar i snabbare takt. Huvudförklaringen ligger i fortsatt kraftigt ökade utgifter i
kommunsektorn. Även transfereringar till utlandet ökar till följd av att de återgår till en mer normal
nivå 2017.
För att klara den starka befolkningstillväxten, allt fler äldre samt de ökade kostnaderna som kommer
av flyktingmottagandet, krävs enligt SKL skattehöjningar motsvarande 1,74 kronor de två sista åren
av SKL:s beräkningsperiod. Skattehöjningarna är så pass omfattande att hushållens reala disponibla
inkomster per invånare minskar dessa år. Totalt sett under den senaste 15 årsperioden har den
kommunala konsumtionen i relation till BNP ökat med 1,8 procentenheter. För de kommande fyra
åren räknar SKL med en ökning på så mycket som 1,5 procentenhet. Detta är huvudförklaringen till
ökningen av den offentliga sektorns utgifter (exklusive räntor) i relation till BNP. I SKL:s kalkyl
räknar de med att kommunalskatterna höjs för att täcka kostnadsökningarna.
I kombination med de skattehöjningar som regeringen har föreslagit så bryts nu trenden med en
fallande skattekvot (skatter och avgifter i relation till BNP) sedan 2000. Mellan 2015 och 2019 räknar
SKL med att skattekvoten ökar med 1,5 procentenheter. Trots skattehöjningarna förblir det offentliga
sparandet negativt under beräkningsperioden. Pensionssystemets sparande blir balanserat, medan både
statens och kommunsektorns sparande uppvisar underskott runt en halv procent av BNP. 2019 uppgår
den offentliga sektorns finansiella underskott till 0,9 procent av BNP. Det är långt ifrån
överskottsmålet på 1 procent över en konjunkturcykel.
Utmaningar och förutsättningar

Kommunkoncernernas, det vill säga inklusive de kommunala bolagen, sammantagna investeringar har
ökat under en längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade från 71 miljarder år 2007 till
104 miljarder kronor år 2014 i löpande priser (46 procent). Det har skett en kraftig ökning jämfört
med
2013, då investeringarna uppgick till drygt 92 miljarder kronor. Nivån år 2014 är dock inte helt
jämförbar med 2013 års siffra då regelverket för hur investeringar ska redovisas har ändrats. De
kommunala bolagen svarar för större delen av kommunernas investeringar.
Kommunernas koncerninvesteringar kommer troligen att fortsätta att öka under de kommande åren
enligt SKL. Detta beror bland annat på att många bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes
under 1960- och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att
Sveriges befolkning ökar snabbt samtidigt med en pågående urbanisering. Ökade investeringar
innebär ökade avskrivningar som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar. Då
även lånen ökar kommer räntekostnaderna också att uppta ett allt större utrymme.
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Kommunernas investeringar görs till största delen i verksamhetsfastigheter som skolor och i
infrastruktur som vatten och avlopp. Bolagen investerar främst i bostäder. Kommunernas
investeringar kan finansieras genom avskrivningar, ett positivt resultat eller genom extern upplåning.
Försäljning av anläggningstillgångar är också ett sätt att finansiera investeringar i kommunsektorn.
Försäljning av framförallt allmännyttans bostäder har under de senaste åren genererat inkomster på
tiotals miljarder kronor.
De ökande investeringarna de senaste åren bidrar till att kommunkoncernernas ackumulerade
låneskuld stiger. Vid utgången av 2014 var låneskulden 468 miljarder kronor, en ökning med 6,2
procent jämfört med året innan. Enligt Kommuninvest används 12 procent av dessa för att finansiera
investeringar
i den kommunala kärnverksamheten. Resterande låneskuld hör till de kommunala bolagen.
Regeringen presenterade i samband med vårpropositionen, en preliminär fördelning mellan kommuner
respektive landsting av de aviserade 10 miljarderna i tillskott utifrån flyktingsituationen. Tillskottet
kommer att fördelas dels efter invånarantal och dels efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till
asylsökande och nyanlända, men ska successivt fasas in i de generella bidragen. För kommunernas del
betyder det 7,7 miljarder kronor 2017–2018 och 7,5 miljarder kronor 2019.
De snabbt växande behoven av socialtjänst, grundskola och gymnasieskola innebär ökade behov av
både personal och lokaler. På kort sikt är det inte finansieringen som är problemet för kommunerna,
staten ersätter för mottagningskostnaderna. Däremot är det svårt att utöka verksamheten så snabbt och
så mycket som kommer att behövas. Risken är därför stor att en del av ökningen måste rymmas inom
befintlig verksamhet. Dessutom finns det ett antal reformer under perioden inom barnomsorgen,
skolan och vuxenutbildningen som ytterligare pressar upp kostnaderna.

Hällefors
Resultat

De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att
ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under
pågående budgetår.
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet
invånare och hur kommunen kan komma att påverkas av varslet som företaget Ovakos beslutat.
Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun
uppvisar en befolkningsminskning som leder till minskade intäkter som kan göra det svårare att ha en
hög samhällsservice. Denna utveckling gör det ännu viktigare för kommunen att se till att vara en
attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor
här trivs och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är
bland annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god
äldreomsorg.
Den sista december 2015 hade Hällefors kommun 7032 invånare vilket är en ökning med 96 personer
jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda jämfört med
antalet döda, var ett underskott med 33 personer. Motsvarande siffra för 2014 var ett underskott med
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60 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav ett överskott med
129 personer att jämföras med 2014 som gav ett överskott med 15 personer. Framtagna prognoser till
år 2036 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I prognosen framgår att kommunens
befolkning minskar med drygt 7 procent fram till år 2036, vilket är en förbättring mot tidigare års
prognos med 6 procentenheter. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till
drygt 6500 invånare i slutet av år 2036.
Antalet platser för vård- och omsorgsboende beräknas öka med 4 till år 2016 och till år 2023 med
5 platser. Framöver ökar behovet marginellt. Kommunen kan konstatera att 81 platser i särskilt
boende är en volym som behövs en lång tid framöver.
Näringsliv

Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv. Det är därför av största vikt att det
lokala näringslivet har optimala förutsättningar för att driva och utveckla sin verksamhet. Dialogen
mellan kommunen och näringslivet behöver fortsätta utvecklas.
Kommunen har under 2015 bjudit in till fyra företagsfrukostar. Programmet har bestått av
kommuninformation, bl a och information om byggandet av nytt resecentrum, företagspresentationer
och olika aktörer som har presenterat sin verksamhet. Kommunen har under 2015 genomfört
sammanlagt 60 företagsbesök och individuella möten med näringsidkare. Frågor som alltid finns med
i dialogen med företagen är, kompetensförsörjning, generationsväxling, behov av arbetskraft, förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och kommunservice.
Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro (BRO) en reguljär verksamhet där Hällefors tillsammans med tio andra kommuner har ingått ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: Investering och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete samt Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Kommunen har
under våren fått hjälp av BRO med att se över etableringsmöjligheter med inriktning på lager, logistik
och datacenter. BRO har arrangerat en workshop om datacenteretablering som är ett första steg i hur
kommunerna jobbar tillsammans på länsnivå med komplexa etableringar. Arbetet med nyföretagande
och entreprenörskap samordnas inom BRO.
Nyföretagarcentrum i Bergslagen har startat sin verksamhet i år och har haft 100 rådgivningar i
KNÖL kommunerna, där rådgivning och informationsmöten sker på plats i respektive kommun.
Inom kommunservice har kommunen förbättrat förutsättningarna för företagen genom att erbjuda en
väg in, utsedda lotsar för ärenden som gäller tillstånd. Från och med verksamhetsåret 2016 kommer
NKI- mätningarna att samordnas inom länet via BRO.
Under 2015 bildades ett Näringslivsråd i Hällefors kommun på initiativ av näringslivet. Näringslivsrådet består av företagare och kommunala representanter och har haft två möten under hösten. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling initierat av näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor
som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt. Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling
mellan näringsliv och kommun. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket
viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. Viktiga frågor som har prioriterats är en näringslivsstrategi
för kommunen och hur kommunens attraktionskraft förbättras.
Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen ökade med 61personer under år 2015. Antalet öppet arbetslösa
motsvarade då 6,6 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning jämfört med 1,5
procentenheter vid ingången av år 2014. Samtidigt ökade antalet personer som är sökande i program
med aktivitetsstöd med 23 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning,
arbetspraktik, arbetsträning, samt jobb och utvecklingsgarantin.
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Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden har under året gått emot en bristsituation på lägenheter. Nyproduktionen i
kommunen består av enstaka villabyggnader. Det allt äldre beståndet på fastighetsmarknaden kräver
ökade underhållsinsatser. Genomgripande renoveringar innebär stora kostnader som föranleder stor
försiktighet hos fastighetsägarna eftersom marknaden inte är så stark i kommunen på längre sikt.
Följden blir ett allt sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond spiral som i dagsläget verkar vara svår att
bryta.
En möjlighet att nyproducera har dock öppnat sig genom det för stunden ökande behovet av
utbildningsplatser. Genom nyproduktion av skollokaler och eventuellt förskolelokaler som i ett senare
skede är enkelt konverterbara till bostäder möjliggörs en viss förnyelse. Likaså ger de erbjudanden
som Migrationsverket tillhandahåller för byggnation för deras behov på kort sikt, som i förlängningen
kan omvandlas till bostäder, en potential till nyproduktion.
Enligt avtal med Statens Bostadsomvandling AB (SBO) har SBO omvandat hyreshuset på
Gillersvägen 6 till sex lägenheter för äldre och lokaler för kommunal förskola. I avtalet ingår även att
hyreshuset på Berglagsvägen 15 kvarstår som lokal för kommunal förskola men att två våningsplan,
som idag består av lägenheter, ska rivas. Detta är ett led i att anpassa bostadsmarknaden efter
demografin.
Politisk mandatfördelning

Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen nedan.
Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Centerpartiet
Grythyttelistan
Sverigedemokraterna
Landsbygdens oberoende
Totalt

9
7
5
3
3
3
1
31

Personalförsörjning
Välfärdssektorn är en framtidsbransch, en tredjedel av medarbetarna i välfärdssektorn,
330 000 personer, når pensionsålder fram till 2020. Samtidigt kommer både andelen äldre
och unga i befolkningen att öka, vilket ökar efterfrågan på välfärdstjänster. För att ersätta
pensionsavgångarna och möta den ökade efterfrågan måste 420 000 nya medarbetare
anställas.
Hällefors kommun kommer under kommande planperiod att ha 70 medarbetare som uppnår åldern
65 år och blir därmed pensionsmässiga.
De regionala skillnaderna i rekryteringsbehov ökar. I många glesbygdskommuner medför en åldrande
befolkning att det kan bli svårt att rekrytera till vård och omsorg, medan fler barn och unga i
storstäderna leder till större rekryteringsbehov i skolan och förskolan. Enligt SCB förväntas
efterfrågan på personer med gymnasial omvårdnadsutbildning öka särskilt kraftigt, nära 50 procent.
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Då konkurrensen om arbetskraften hårdnar måste bra arbetsgivare bli bättre, det krävs att man arbetar
aktivt för att vara en attraktiv region, kommun och arbetsgivare. Rätt kompetens och att kunna
attrahera, utveckla och behålla talanger är en framtidsfråga. Undersökningar visar att medarbetarna i
kommuner och landsting är engagerade, motiverade och i stor utsträckning trivs med sina jobb och
arbetsplatser. Men för att framåt kunna locka rätt talanger är det viktigt att fortsätta arbetet med att
förbättra imagen av de kommunala välfärdsyrkena och utveckla arbetsgivarvarumärket.
Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra alla de intressanta jobb som finns i sektorn och
berätta om vad medarbetarna uträttar inom olika verksamheter. Karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter är en viktig framgångsfaktor i att vara en attraktiv arbetsgivare och även om
kommunen jobbar med dessa frågor behöver kommunen fortsätta att utveckla arbetet bl a genom att se
mer på alternativa karriär- och utvecklingsmöjligheter. Möjlighet till kompetensutveckling är enligt
forskning det som påverkar mest hur medarbetare upplever karriärmöjligheter. Grundskolan och

förskolan ser ett behov av att fortbilda lärarna genom lärarlyftet/förskolelyftet samt till
specialkompetenser. Det är svårt att rekrytera speciallärare/specialpedagoger då vi inte har
hela tjänster. Även förskolan har behov av att utöka med specialpedagog vilket flera av
närliggande kommuner har prioriterat. Lärarlegitimationen styr tydligt upp lärarens behörighet
och befogenheter och med ett minskat elevunderlag blir det fler deltider och
kombinationstjänster.
De närmaste 10 åren kommer 15 000 av de 37 000 chefer som finns i kommuner och landsting att ha
nått pensionsålder. För att verksamheterna ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att locka till
sig duktiga chefer och utveckla de potentiella ledare som redan jobbar inom kommunen. För att lyckas
attrahera och behålla bra ledare är det viktigt att kunna erbjuda en arbetssituation där utrymme finns
för att kunna utöva ett gott ledarskap, behov finns att se över möjligheter till ett administrativt
chefsstöd och kommunen planerar för ökad chefsutbildning.
Vad gäller arbetsmiljö sker idag en del aktiviteter och åtgärder, bl a har det från verksamhetsåret 2015
införts friskvårdbidrag för alla medarbete. Arbetsmiljöarbetet behöver ständigt utvecklas och det är
viktigt att stärka faktorer på arbetsplatsen som främjar hälsa. Sjuktalen har ökat i hela landet och även
i Hällefors kommun. Kommunen planerar för att fokusera ännu mera på kommunens

rehabiliteringsarbete och förbyggande åtgärder.
De demografiska förändringarna ställer stora krav på att välfärdstjänsterna fortsätter att förbättras och
effektiviseras. Ny teknik och IT-utveckling samt nya kommunikationsmöjligheter gör detta möjligt
samtidigt som det skapar nya välfärdsjobb med krav på nya kompetenser hos medarbetarna.

Statliga reformer och beslut
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka
kommunen under planperioden.
Regeringen har informerat, vid sidan av Vårpropositionen, att en satsning om 10 miljarder kommer till
kommuner och landsting från år 2017. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på
samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet d v s i kronor per invånare, dels
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som
fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott
som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och
landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga
fördelningen inför 2017. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
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Utbildningsområdet

Några större lagförändringar inom bildningsområdet är inte väntade det kommande året. Från förskola
till vuxenutbildning har det de senaste åren kommit nya lagar, förordningar och läroplaner. Dessa har
och håller verksamheterna på att implementera. Fokus vid fortbildning och kompetensutveckling har
varit ny skollag, nya läroplaner och ämnesplaner. De kommande åren ska det arbetas fram bra rutiner
för att möta de nya förändringarna och säkerställa kvaliteten, genom utbildning i ämnes arbetslag,
nätverk och omvärldsbevakning.
Nationella satsningar som regeringen avser att genomföra är införandet av ett nytt statsbidrag på
100 miljoner kronor för stöd till skollokaler i kommuner som har tagit emot ett stort antal eller en stor
andel nyanlända elever. Avsikten är att bidraget ska fördelas till ett mindre antal kommuner.
Riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska barngrupperna och öka
personaltätheten i förskolan aviseras årligen 830 miljoner årligen. Det riktade statsbidraget för
specialpedagogik minskas med 100 miljoner för att finansiera andra ökningar. Det riktade
statsbidraget för fler anställda i lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen, minskas med 658
miljoner kr för 2016 och 2017 tillförs 329 miljoner och 2018 ytterligare 329 miljoner. Ett
engångsbidrag om 500 miljoner avsattes för att rusta upp utemiljön för förskolor, fritidshem, skolor
mm. Detta anslag senareläggs och sprids ut på åren 2017 med 150 miljoner och 350 miljoner år 2018.
Satsning för ökad kompetens för lärare inom svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra
språk inom komvux föreslås med 40 miljoner i ökat anslag.
Regeringens ambition är att öka antalet lärare, bl.a. genom att återupprätta läraryrkets status så att
lärare väljer att komma tillbaka och att lärarutbildningen blir mer attraktiv. För att göra läraryrket mer
attraktivt behöver lärarna ges mer tid att ägna sig åt undervisningen och bättre möjligheter att göra
karriär och utvecklas i yrket. Från och med den 1 juli 2016 kan huvudmännen ansöka om medel för att
höja löner för särskilt kvalificerade lärare. Karriärtjänstreformen ska vara fullt utbyggd från och med
år 2017 och då omfatta 17 000 förstelärare och omfatta 3 miljarder kronor. Regeringen har även gjort
det möjligt för huvudmän med tuffa förutsättningar att söka statsbidrag för ytterligare karriärtjänster
för lärare i form av förstelärare och lektorer. Regeringen har avsatt betydande medel för att utbilda
fler speciallärare och för att utveckla det specialpedagogiska arbetet.
Regeringen avser att 2016 tillföra medel för vidareutbildning av obehöriga lärare. Betydande medel
tillförs för fortbildningsinsatser som ska ge lärare möjlighet att få ny behörighet eller bredda den
befintliga. Regeringen har också avsatt medel till utbildningssatsningen Teach for Sweden.
Utbildningen innebär att redan utbildade akademiker arbetar som lärare i en skola med stora
utmaningar, samtidigt som de läser in en ämneslärarexamen.
Det är av avgörande betydelse att skolhuvudmännen säkerställer personalförsörjningen i skolan, t.ex.
genom att rekrytera olika former av lärarassistenter för att avlasta lärare och rektorer. Det kan handla
om att vid behov anpassa regelverken för subventionerade anställningar till skolans förutsättningar.
Inom ramen för regeringens vårbudget kan satsningarna inom kultur, fritid och folkbildning
sammanfattas med nyckelorden öppet samhälle, demokrati, minskad rasism och integration.
Satsningarna berör folkbiblioteken som viktiga mötesplatser för människor med olika bakgrunder där
regeringen föreslår 10,5 miljoner kronor för pågående arbeten inom området varav 0,5 miljoner för
litteraturinköp. Vidare görs särskilda satsningar inom folkbildningen där statens satsar 97 miljoner
kronor. Regeringen aviserar även ett arbete för att samla satsningar med syfte att utveckla barns lust
och förmåga att läsa under paraplyet Hela Sverige läser med barnen. Det ska samla insatser inom
skola, kultur, idrott och föreningsliv.
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Regeringen anser att kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism, och arbetet mot rasism och
främlingsfientlighet i skolorna bör stärkas. Det uttrycks inget särskilt riktat anslag till socialtjänsten,
däremot till skolorna för förstärkt arbete mot främlingsfientlighet och rasism och 10 miljoner kronor
avsätts. För demokratifrämjande arbete mot hat och hot avsätts 11 miljoner och för övriga insatser för
ett öppet och demokratiskt samhälle avsätts 12 miljoner.
Omsorgsområdet

Regeringen satsar 2 miljarder kronor av årets budget för att öka bemanning i äldreomsorgen i syfte att
skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Att utöka bemanningen kan förväntas förbättra
arbetsmiljön och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen. Satsningen
beräknas utgå även åren 2017-2018 med 2 miljarder årligen.
Regeringen anser att dagens system för ersättning till kommunerna för mottagande av
ensamkommande barn och unga inte är ändamålsenligt. Regeringen kommer att återkomma med
förslag för att förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska den
administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten. Ensamkommande som under asylprocessen fyllt
18 år bör i normalfallet omfattas av Migrationsverkets mottagningssystem. Ersättningar för
mottagande av ensamkommande barn och unga bör i större utsträckning än i dag utgöras av
schablonersättningar.
Kommunerna kan beviljas medel från länsstyrelserna som syftar till beredskap och kapacitet i
mottagandet av nyanlända (§ 37) samt för att tillhandahålla flyktingguider och familjekontakter (§
37a). Regeringen föreslås att medlen även ska kunna avse insatser till asylsökande och tillför
ytterligare medel 2016 med 30 miljoner kronor som är inriktade på ensamkommande barn,
10 miljoner kronor för att underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder till nyanlända och 25
miljoner för flyktingguider och familjekontakter.
I mån av tillgång på medel kan kommuner ansöka om statlig ersättning för t.ex. initiala kostnader i
samband med mottagning av kvotflyktingar och mottagande av personer med särskilda behov eller
olika insatser inom socialtjänstens område. Anslaget för sådana medel utökas från 60 miljoner till
140 miljoner 2016.
Bättre förutsättningar att kombinera jobb och utbildning kan enligt regeringen bidra till att nyanlända
snabbare kommer i arbete. Regeringen avser därför att besluta om att traineejobben ska vara
tillgängliga för nyanlända. Regeringen avser också att utvidga stödet för
yrkesintroduktionsanställningar till nyanlända.
För att möjliggöra 90-dagarsgarantin görs satsningar genom traineejobb, som kombinerar jobb med
relevant yrkesutbildning, och utbildningskontrakt, som ska få ungdomar att avsluta en
gymnasieutbildning. För att få fler ungdomar utan gymnasieutbildning att slutföra sina studier anser
regeringen att även ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning ska kunna anställas med traineejobb.
Regeringen avvecklar fas 3. De som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i mer än 450 dagar
ska i stället erbjudas extratjänster eller andra arbetsmarknadspolitiska insatser som förbättrar deras
möjligheter att få ett arbete. Möjligheten att kombinera jobb med relevant utbildning bedöms kunna
underlätta för långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Regeringen avser därför att
utvidga traineejobben och stödet för yrkesintroduktionsanställningar till att även omfatta
långtidsarbetslösa.

- 10 -

Strategisk planering 2017-2021

Verksamhetsstyrning
God ekonomisk hushållning
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 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.
God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt.
Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett
effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för verksamheten kommer in i bilden. Verksamhetsmål ska
vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i form av
servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och uttryckas i form
av produktivitet och effektivitet.

Verksamhetsmål
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer
där det framgår att Kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade
inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.
Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k
resultatmål.
På motsvarande sätt som Kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett
kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin
målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå
inriktningsmålen eller inte.

Inriktningsmål 2015-2018
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, inkl pensionsskulden.
Inriktningsmålet för mandatperioden 2015-2018 har fokus på att Hällefors ska bidra/medverka till:
• människors utveckling
• möten som engagerar/stimulerar
• ett öppet och tolerant samhälle

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

Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en
femårsperiod minst motsvarar 2,5 procent av kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag samma period.

Indikator 1:

Resultatandel

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

2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT

8,3
415,8
2,0%

9,3
424,1
2,2%

10,8
430,8
2,5%

12,2
435,5
2,8%

13,1
438,2
3,0%

53,7
2 144,4
2,5%

Mål 2:

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

Indikator 1:

Investeringsandel

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Investeringsandel

2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT

19,4
415,8
4,7%

18,1
424,1
4,3%

16,7
430,8
3,9%

16,2
435,5
3,7%

15,8
438,2
3,6%

86,2
2 144,4
4,0%

Mål 3:

Hällefors kommun har amorterat på den långsiktiga låneskulden
som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor.

Indikator 1:

Långfristiga låneskulden

(mkr)

2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT

Låneskuld
Amortering (+) Upplåning (-)

101,1
1,5

98,1
3,0

92,9
5,2

86,4
6,5

79,1
7,3

23,5

Mål 4:

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

Indikator 1:

Pensionsskulden

(mkr)

2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

216,6
1,0

216,7
1,5

218,5
2,0

220,2
2,5

219,8
3,0

10,0

Verksamhetsmässiga inriktningsmål
Tillväxt
Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för en livskraftig kommunal service.
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag
ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske
genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan
människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder
praktikplatser inom sina verksamheter.
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Mål 1:

Kommunen prioriterar åtgärder för människors möjlighet till egen
försörjning genom eget arbete eller företagande

Indikator 1:

Antal arbetstillfällen i kommunen

Indikator 2:

Antal sysselsatta (dagbefolkning)

Indikator 3:

Antal företag

Indikator 4:

Antalet praktikplatser i kommunen

Utbildning
Det finns mycket forskning som pekar på värdet av en fungerande grundskola. Förutom det faktum att
väl genomförd grundskola för individen medför ökade möjligheter till fortsatta karriärval, och därmed
ökade förutsättningar för företagens framtida rekrytering, finns en hel del forskning på epidemiologisk
nivå.
Grundskolans nyckelfunktion beträffande ett stort antal parametrar i samhället är alltså väl
dokumenterat. För att resultaten i grundskolan ska stiga behöver också ett antal andra verksamheter
ges möjlighet till utveckling.
Med utgångspunkt i det rådande forskningsläget och verksamhetens organisation i övrigt föreslår
förvaltningen att utbildningsverksamhetens resultatmål fokuserar på grundskolan.
Mål 2:

Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat

Indikator 1:

Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt.

Indikator 2:

Elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program.

Omsorg
Utifrån lagstiftning har Hällfors kommun det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som
vistas i kommen får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen ska arbeta för att
kommuninnevånarna känner tillit och förtroende för verksamheten. All vård, omsorg och service som
kommunen levererar utifrån gällande lagstiftning ska ges med hänsyn till omsorgens värdegrund: Vi
visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, så du får möjlighet att leva det liv du vill
och kan.
Mål 3:

Kommuninnevånare upplever en nöjdhet med de insatser som
omsorgsverksamheten erbjuder.

Indikator 1:

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel (%)

Indikator 2:

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

Indikator 3:

Verkställighetstid i antal dagar från beslut till verkställighet ligger inom
medelvärde - äldreomsorgen, LSS och IFO

Indikator 4:

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)

Indikator 5:

Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt bistånd, andel (%)
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Resultatmål 2017
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om
kommunen är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål.

Finansiella resultatmål
Kommunen ska enligt lagen fastställa finansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning. Det
finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger
därmed de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver.
Enligt kommunens soliditetsplan framgår långsiktiga och kortsiktiga mål som kommunen har antagit
och innebär att fyra mål ska mätas över en femårsperiod och åtta mål ska mätas för varje enskilt
verksamhetsår.
Mål 1:

Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag är minst 2,0 procent 31 december.

Indikator 1:

Resultatandel

Mål 2:

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,8 procent
31 december.

Indikator 1:

Nettokostnadsandel

Mål 3:

Alla verksamhetskostnader och investeringar är finansierade med
egna medel, d v s vara 100 procent, 31 december.

Indikator 1:

Självfinansieringsgrad

Mål 4:

Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag är minst 4,7 procent 31 december.

Indikator 1:

Investeringsandel

Mål 5:

Amortering av långfristiga låneskulden är lägst 1,5 miljoner kronor
31 december.

Indikator 1:

Långfristiga låneskulden

Mål 6:

Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 1,0 miljoner
kronor 31 december.

Indikator 1:

Pensionsskulden

Mål 7:

Finansiella intäkter och kostnader i förhållande till kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag är högst -1,2 procent
31 december.

Indikator 1: Finansnettoandel
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Mål 8:

Kommunens egna kapital i förhållande till kommunens totala
tillgångar är lägst 31,3 procent 31 december.

Indikator 1:

Soliditet 1

Mål 9:

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till
kommunens totala tillgångar är lägst -18,5 procent 31 december.

Indikator 1:

Soliditet 2
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Organisation
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Driftplan 2017-2021
För kommunens nämnder gäller följande ekonomiska grundramar. Inom kommunstyrelsens budgetram
ingår centrala anslag för lönejusteringar som under verksamhetsåret kommer att justera
kommunstyrelsens beslut om fördelning av budgetramen i verksamhetsområden på grund av
utfördelning av det centrala anslaget för löneökning. I ramarna ingår förändringar av kapitalkostnader
som baseras på de investeringar som fastställts av kommunfullmäktige.
Budgeten 2017 har förstärkts med drygt 17 miljoner kronor jämfört med föregående år. Uppräkningen
baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting. Från och med verksamhetsåret 2016
inryms kommunrevisionens budgetram i kommunfullmäktiges.
För att kunna rymma verksamheterna i de förslagna ramarna fordras fortlöpande effektivisering och
införande av nya mindre kostnadskrävande arbetssätt.

Ansvarsområde (tkr)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
- varav pensioner
Myndighetsnämnd
Verksamhetens
nettokostnader

2016
budget
(inkl TB)

2017
budget

2018
plan

2019
plan

2020
plan

2021
plan

2 151

2 151

2 151

2 151

2 151

2 151

382 898
9 129

400 056
10 100

407 221
10 300

412 524
10 300

415 772
10 200

417 540
10 100

265

265

265

265

265

265

385 314

402 472

409 637

414 940

418 188

419 956
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Investeringsplan 2017-2021
Investeringsplanen för perioden omfattar drygt 86 miljoner kronor och investeringsbudgeten 2017
uppgår till drygt 19 miljoner kronor. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler görs av Hällefors
Bostads AB som fastighetsförvaltare och regleras genom förändrad hyressättning för kommunens
verksamheter.

Projekt/ändamål (tkr)

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
- varav kommunförvaltning
- varav fastighetsförvaltning
- varav Bergslagens
Kommunalteknik
Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
- varav Bergslagens
Kommunalteknik
Total investeringsvolym

2016
budget
(inkl TB)

2017
budget

2018
plan

2019
plan

2020
plan

2021
plan

20 727
3 085
12 357

13 705
2 375
5 800

12 370
2 310
4 000

11 725
2 335
4 000

11 230
2 310
4 000

10 805
2 335
4 000

5 285

5 530

6 060

5 390

4 920

4 470

5 300

5 650

5 700

5 000

5 000

5 000

5 300

5 650

5 700

5 000

5 000

5 000

26 027

19 355

18 070

16 725

16 230

15 805

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utdebitering 22,05 kronor.
Antal invånare i prognos 2017 7036, 2018 7037, 2019 6986, 2020 6945, 2021 6878.
Skatteunderlaget beräknas enligt SKL:s prognos april månad 2016.
Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA december månad 2015.
Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild central pott.
Internräntan beräknas till 1,75 procent.
En kompensation för interna och externa hyreshöjningar på 2,0 procent.
Kompensation för ökade elkostnader på 5,0 procent.
Taxor och avgifter enligt 2016 års nivå.

Budgeterat resultat

Budgeterade resultat för verksamhetsåret 2017 uppgår till 8,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en
ökning av det egna kapitalet med 7,8 procent. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och
utjämning uppgår till 2,0 procent.

Budgeterat resultat (mkr)
% av eget kapital vid årets början

2017

2018

2019

2020

2021

8,3
7,8

9,3
8,1

10,8
8,6

12,2
9,0

13,1
8,9

Under de fem kommande åren beräknas det egna kapitalet öka med 53,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 10,0 procent.
Förändring av kostnader och intäkter

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de
intäkter kommunen får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet.
(mkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Nettokostnader
Skatteintäkter och utjämning

402,5
415,8

409,6
424,1

414,9
430,8

418,2
435,5

420,0
438,2

Under perioden från år 2017 till 2021 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgå till
4,3 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till
5,4 procent.
Nettokostnadsandel

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader.
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag som beräknas ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och
intäkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som
god ekonomisk hushållning.
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(%)
Nettokostnadsandel

2017

2018

2019

2020

2021

96,8%

96,6%

96,3%

96,0%

95,8%

Av tabellen framgår det att 96,8 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas
användas till verksamheterna under 2017. Utifrån budgetplanen kan konstateras att nettokostnadsandelen årligen uppfyller målet med god ekonomisk hushållning.
Investering och självfinansieringsgrad

Totalt uppgår 2017 års investeringsbudget till 19,4 miljoner kronor. Av investeringsbudgeten avser
5,6 miljoner kronor investeringar i den taxefinansierade verksamheten VA och avfall där
tillkommande driftkostnader i form av kapitalkostnader finansieras via VA- och avfallstaxan.
Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från budgeterade resultat
har kommunen 21,8 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att
den löpande verksamheten finansierats. Detta medför att 100 procent av investeringarna kan finansieras
med medel från den löpande verksamheten.
2017

2018

2019

2020

2021

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)

21,8
19,4

22,5
18,1

24,0
16,7

25,2
16,2

26,1
15,8

Självfinansieringsgrad (%)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera
samtliga investeringar som genomförs under året. Detta stärker kommunens finansiella
handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder
och/eller stärka likviditeten. Under femårsperioden räknar kommunen med att 100 procent av investeringarna finansieras med medel från verksamheten.

Kapacitet
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande
lågkonjunkturer.
Soliditet

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

2017

2018

2019

2020

2021

31,3%
-18,5%

33,4%
-15,4%

36,0%
-12,1%

39,0%
-8,4%

42,4%
-4,8%

Under år 2017 räknar kommunen med att soliditeten ska uppgå till 31,3 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 beräknas uppgå till
183,6 miljoner kronor, läggas in i balansräkningen beräknas kommunens soliditet till -18,5 procent.
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Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden under kommande år
minskar till följd av de positiva resultaten.
(%)
Total skuldsättningsgrad

2017

2018

2019

2020

2021

68,7%

66,6%

64,0%

61,0%

57,6%

Kommunalskatt

Skattesatsen för Hällefors invånare beräknas uppgå till 22,05 procent för åren 2017-2021. Den
genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2016 till 32,10 procent, varav kommunerna svarar för
20,75 procent.

Risk
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också
borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld.
Finansiella skulder

Kommunens långfristiga skulder uppgår vid 2016 års ingång till 118,9 miljoner kronor. 107,6 miljoner
kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 5,0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som
kortfristiga skulder för nästa års amortering. 11,7 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder
och 4,6 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst.
(mkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Långfristiga lån

101,1

98,1

92,9

86,4

79,1

Pensionsåtaganden

Kommunen har beslutat att all intjänad pension från och med 1998 sker genom individuell förvaltning,
det vill säga kommunen betalar ut beloppet till det så kallade pensionsvalet. Ansvarsförbindelsen avser
intjänande pensioner före år 1998 och redovisas inom linjen. Löneskatten på 24,26 procent tas med vid
beräkning av pensionsskulden. Totalt beräknar kommunen ha ett pensionsåtagande på 216,6 miljoner
kronor vid utgången av år 2017, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 183,6 miljoner kronor.
Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en ny modell (RIPS07). 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. Det finns inga medel som är särskilt placerade för
kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i
verksamheten.
(mkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Avsättning till pensioner
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Totalt

33,0
183,6
216,6

34,4
182,3
216,7

37,5
181,0
218,5

40,7
179,5
220,2

40,8
179,0
219,8
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Borgensåtaganden

Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 130,4 miljoner kronor.
Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån
alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB
med 130,0 miljoner kronor. Kommunen räknar med att borgensåtagandet ska först ökas med 10,0
miljoner kronor för att sedan minskas med 10,0 miljoner kronor under budgetperioden.

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

En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens
ekonomi under ett år.
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag
Bruttokostnadsförändring med 1%
Ränteändring på långfristiga lån 1%
Förändring generella statsbidrag med 1%
Förändring utdebitering med 10 öre

2,5
4,5
1,0
0,9
1,0

Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utredning. Det är därför
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som på lång sikt.

Framtida utveckling
Kommunernas ekonomiska förutsättningar beräknas vara starkare åren framöver med anledning av den
beslutade ändringen i utjämningssystemet som trädde i kraft från verksamhetsåret 2014. Trots
utökningen måste fokus ligga på att nämnder och styrelse når balans mellan kostnader och
budgetramar.
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska
verksamheternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god
ekonomisk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka
soliditeten. Som ett led i det har kommunen antagit finansiella inriktningsmål som ska bygga på tre
viktiga finansiella målsättningar som påverkar soliditetens utveckling positivt.
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och
förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser.
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Resultatplan 2017-2021
Resultatplanen för åren 2017-2021 har beräknats utifrån följande förutsättningar.

Beräkningsgrunder

Resultat i relation till skatter
och generella statsbidrag
Antal invånare
Skatter och statsbidrag

Resultatbudget (tkr)

2017
budget

2018
budget

2019
budget

2020
budget

2021
budget

2,00%

2,20%

2,50%

2,80%

3,00%

7 036

7 037

6 986

6 945

6 878

Beräkning baserad på prognos från Sveriges Kommuner
och Landsting, april 2016
2015
bokslut

2016
budget
(inkl TB)

2017
budget

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

107 256
-457 288
-3 435
-13 260

90 000
-462 314
-13 000

100 000
-488 972
-13 500

Verksamhetens nettokostnader

-366 727

-385 314

-402 472

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

266 126
117 105
1 053
-4 020

279 657
116 684
400
-3 500

285 631
130 157
400
-5 400

Resultat före extraordinära poster

13 537

7 927

8 316

-

-

-

13 537

7 927

8 316

3,53%

2,00%

2,00%

Extraordinära intäkter/kostnader
Årets resultat
Resultat, andel av skatter och
statsbidrag (%)
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Resultatbudget (tkr)

2018
plan

2019
plan

2020
plan

2021
plan

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

100 000
-496 437
-13 200

100 000
-501 740
-13 200

100 000
-505 188
-13 000

100 000
-506 956
-13 000

Verksamhetens nettokostnader

-409 637

-414 940

-418 188

-419 956

291 529
132 537
400
-5 500

297 302
133 508
400
-5 500

303 749
131 732
400
-5 500

308 749
129 453
400
-5 500

9 329

10 770

12 193

13 146

-

-

-

-

9 329

10 770

12 193

13 146

2,20%

2,50%

2,80%

3,00%

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter/kostnader
Årets resultat
Resultat, andel av skatter och
statsbidrag (%)

Känslighetsanalysen visar hur kommunens kostnader påverkas av förändrade förutsättningar avseende
kostnadsutveckling, skatteuttag samt befolkning. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer
påverkar kommunens ekonomi under ett år
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag
Bruttokostnadsförändring med 1%
Ränteändring på långfristiga lån 1%
Förändring generella statsbidrag med 1%
Förändring utdebitering med 10 öre

2,5
4,5
1,0
0,9
1,0
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Balansplan 2017-2021
Balansbudget (tkr)

2015
bokslut

2016
budget
(inkl TB)

2017
budget

Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Kassa bank

256 232
2 295
36 533
69 168

274 874
2 160
29 400
21 585

275 114
2 025
30 835
61 026

Summa tillgångar

364 228

328 019

369 000

Eget kapital
Avsättningar
Skulder

99 228
34 217
230 783

97 784
33 097
197 138

115 471
33 004
220 525

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

364 228

328 019

369 000

Ansvarsförbindelser
Borgensåtagande

192 695
130 352

188 009
130 727

183 554
140 332

Balansbudget (tkr)

2018
plan

2019
plan

2020
plan

2021
plan

Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Kassa bank

279 984
1 890
30 835
60 654

283 509
1 755
30 835
60 693

286 739
1 620
30 835
59 515

289 544
1 485
30 835
57 652

Summa tillgångar

373 363

376 792

378 709

379 516

Eget kapital
Avsättningar
Skulder

124 800
34 405
214 158

135 570
37 478
203 744

147 763
40 728
190 218

160 909
40 800
177 807

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

373 363

376 792

378 709

379 516

Ansvarsförbindelser
Borgensåtagande

182 347
140 322

181 033
135 312

179 506
133 302

179 000
130 292
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Finansieringsplan 2017-2021
Finansieringsplanen för åren 2017-2021 har beräknats utifrån att likvida medel är i stort sett
oförändrade i och med antagandet att alla kvarvarande medel från verksamheten finansierar
nettoinvesteringar och resterande antas amortera lån och bortförsäkring av pensionsskulden.

Finansieringsbudget (tkr)

2015
bokslut

2016
budget
(inkl TB)

2017
budget

13 537
15 421

7 927
13 000

8 316
13 500

-900

0

0

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital

28 058

20 927

21 816

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning - /minskning + av rörelsefordringar
Ökning + /minskning - av rörelseskulder

-7 086
35 875

-

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten

56 847

20 927

21 816

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anl tillgångar Försäljning av materiella anl tillgångar +
Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar +

-12 645
-229
-

-26 027
-

-19 355
-

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-12 874

-26 027

-19 355

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån och skulder +
Amortering av lån och skulder Övriga tillförda + använda - medel

934
-5 000
-

-3 042
-

-2 461
-

Kassaflöde från finanseringsverksamhet

-4 066

-3 042

-2 461

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

39 907
29 261
69 168

-8 142
69 168
61 026

0
61 026
61 026

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Just för av- och nedskrivningar +
Just för övr poster som inte ingår
i kassaflödet (bl a förändring av pensionsskuld)
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Finansieringssbudget (tkr)

2018
plan

2019
plan

2020
plan

2021
plan

9 329
13 200

10 770
13 200

12 193
13 000

13 146
13 000

0

0

0

0

22 157

24 009

24 015

24 283

-

-

-

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten

22 157

24 009

24 015

24 283

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anl tillgångar Försäljning av materiella anl tillgångar +
Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar +

-18 070
-

-16 725
-

-16 230
-

-15 805
-

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-18 070

-16 725

-16 230

-15 805

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån och skulder +
Amortering av lån och skulder Övriga tillförda + använda - medel

-4 459
-

-7 245
-

-8 963
-

-10 341
-

Kassaflöde från finanseringsverksamhet

-4 459

-7 245

-8 963

-10 341

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-372
61 026
60 654

39
60 654
60 693

-1 178
60 693
59 515

-1 863
59 515
57 652

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Just för av- och nedskrivningar +
Just för övr poster som inte ingår
i kassaflödet
Kassaflöde för förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning - /minskning + av rörelsefordringar
Ökning + /minskning - av rörelseskulder
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Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 15
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00, 12.30–16.00
fre 07.30–12.00, 12.30–15.00
Telefax: 0591-109 76
E-post: kommun@hellefors.se

Sida

1(2)
Datum

2016-06-16

Samverkan i Bergslagen, dnr KS 14/00056
Kommuncheferna i Hällefors, Nora, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun
har lämnat ett förslag till beslut gällande samhällsbyggnad i Bergslagen.
Kommunchefens förslag till beslut
Förbundsordningen för kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen
antas att gälla från och med 2017-01-01.
Reviderat arvodesreglemente, förtroendevalda, Bergslagens kommunalteknik,
antas att gälla från och med 2016-08-01.
Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd och förvaltning för de
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Nora kommuner antas att gälla från och med 2017-01-01.
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antas att gälla från
och med 2017-01-01.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Per Karlsson (M)
fråga gällande kommunernas tidigare synpunkter vilken besvaras av tf
kommunchef Magnus Persson.
Ewa Stålberg (M) önskar till protokollet att kommunstyrelsen bör beakta
möjligheterna att påverka funktionsbeskrivningarna för att säkerställa att
kommunalförbundet tillvaratar Hällefors kommuns intressen och behov.
Maja Loiske (V) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
kommunchefens förslag till beslut vilket bifalls.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(2)

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förbundsordningen för kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen
antas att gälla från och med 2017-01-01.
Reviderat arvodesreglemente, förtroendevalda, Bergslagens kommunalteknik,
antas att gälla från och med 2016-08-01.
Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd och förvaltning för de
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Nora kommuner antas att gälla från och med 2017-01-01.
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antas att gälla från
och med 2017-01-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S)
bifall till allmänna utskottets förslag.
Bertil Johnson (GL) önskar till protokollet att han och Grythyttelistan har
stora invändningar mot föreliggande förslag, i synnerhet avseende förslaget
till ny förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik. Yttrandet
föranleder replikskifte med Allan Myrtenkvist (S).
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förbundsordningen för kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen
antas att gälla från och med 2017-01-01.
Reviderat arvodesreglemente, förtroendevalda, Bergslagens kommunalteknik,
antas att gälla från och med 2016-08-01.
Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd och förvaltning för de
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Nora kommuner antas att gälla från och med 2017-01-01.
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antas att gälla från
och med 2017-01-01.

Mot beslutet reserverar sig Fredrik Dahlberg (SD)

Sida

1(3)
Datum

2016-06-17

Partistöd 2016, dnr KS 16/00181
Beslutsunderlag
KF 2014-09-09 § 115
Ärendet
Kommunallagens bestämmelser om kommunalt partistöd förändrades från och
med 2015, med hårdare krav för utbetalning av stödet. Förändringarna innebär
bland annat tydligare krav på återredovisning av hur partierna använt det
kommunala partistödet, samt ett krav på att fullmäktige årligen ska fatta
beslut om utbetalning av partistöd.
Kommunfullmäktige har 2014-09-09 § 115 beslutat att partistöd bara ska utgå
för de mandat där en ledamot finns utsedd i enlighet med vallagen. I Hällefors
kommuns fullmäktigeförsamling är alla mandat besatta med ledamot och alla
partier uppfyller således representationskravet.
Enligt 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen kan kommunfullmäktige
besluta att inte betala ut partistöd till de partier som inte lämnat in redovisning
och granskningsintyg senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång,
alltså den sista juni. Detta har också fastställts i kommunens bestämmelser för
partistöd. Samtliga partier med representation i kommunfullmäktige som
uppbar partistöd under 2015 har lämnat in redovisning och granskningsintyg.
Ett parti har meddelat att de inte uppbar stöd under 2015.
Kommunförvaltningen bedömer att de redovisningar av hur partistödet
använts under 2015 som inkommit, uppfyller lagens krav.
Kommunförvaltningen bedömer vidare att partier som under 2015 inte uppbar
något kommunalt partistöd, inte omfattas av kravet på redovisning och
granskningsrapport för att kvalificera sig för partistöd år 2016.
Ekonomi

Det kommunala partistödet omfattar en fast del för alla partier med
representation i kommunfullmäktige om 15 000 kronor, samt en
mandatbunden del om 30 % av gällande prisbasbelopp.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(3)

Folkhälsa

Partistödet innebär en möjlighet att stärka den lokala demokratin.
Inflytande och delaktighet bedöms ha en positiv effekt på den upplevda
hälsan.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet och som
senast 2016-06-31 lämnat in redovisning och granskningsintyg för kommunalt
partistöd utbetalat 2015.
Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet men
som inte uppburit kommunalt partistöd under 2015 och således inte lämnat in
redovisning och granskningsintyg.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet redogör kommunsekreterare
Mathias Brandt utförligt och uppmärksammar utskottet på att tf kommunchef
Magnus Persson inte deltagit i förvaltningens beredning av ärendet.
Per Karlsson (M) ställer fråga gällande partiernas inlämnade underlag vilken
besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt och ordförande Christina
Johansson (M).
Maja Loiske (V) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet och som
senast 2016-06-31 lämnat in redovisning och granskningsintyg för kommunalt
partistöd utbetalat 2015.
Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet men
som inte uppburit kommunalt partistöd under 2015 och således inte lämnat in
redovisning och granskningsintyg.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

3(3)

Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet och som
senast 2016-06-31 lämnat in redovisning och granskningsintyg för kommunalt
partistöd utbetalat 2015.
Partistöd betalas ut till de partier som uppfyller representationskravet men
som inte uppburit kommunalt partistöd under 2015 och således inte lämnat in
redovisning och granskningsintyg.

Sida

1(2)
Datum

2016-06-09

Överskott utifrån försäljning av aktieinnehav, dnr KS
15/00277
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 16
Ärendet
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut den 16 februari 2016 har förvaltningen
hanterat försäljningen av aktieinnehavet i Hällefors Energi AB genom att
aktieöverlåtelseavtalet mellan Värmevärden AB och Hällefors kommun har
tecknats.
Ekonomi

Hällefors kommuns tidigare aktieinnehav i Hällefors Energi AB uppgick
till 5 procent och motsvarade 50 aktier till ett värde av 50 000 kronor,
vilket tidigare upptogs i kommunens balansräkning. I samband med att
aktieöverlåtelseavtalet tecknades erhöll kommunen 4 miljoner kronor i
försäljningssumma. Försäljningen innebär redovisningsmässigt för
verksamhetsåret 2016 dels att försäljningssumman redovisas som en
finansiell intäkt och dels att nedskrivningen av aktievärdet redovisas som
en finansiell kostnad. Resultatmässigt innebär det ett finansiellt
nettoöverskott med 3 950 000 kronor för verksamhetsåret 2016. Detta
finansiella överskott föreslår förvaltningen ska användas till finansiering av
kommande investeringar riktade till kommunens medborgare genom den
ökade likviditeten som försäljningen inneburit.
Folkhälsa

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(2)

-

Att finansiella överskottet på 3 950 000 kronor används till finansiering av
kommande investeringar riktade till kommunens medborgare genom
likviditetsökningen.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Ritha Sörling (V)
utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att finansiella överskottet på 3 950 000 kronor används till finansiering av
kommande investeringar riktade till kommunens medborgare genom
likviditetsökningen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att finansiella överskottet på 3 950 000 kronor används till finansiering av
kommande investeringar riktade till kommunens medborgare genom
likviditetsökningen.

Sida

1(3)
Datum

2016-06-09

Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning 2015, dnr KS
16/00152
Beslutsunderlag
Bergslagens kommunaltekniks sammanträdesprotokoll 2016-04-01 § 30
Årsredovisning och revisionsberättelse för Bergslagens kommunalteknik 2015
Ärendet
Bergslagens kommunalteknik (BKT) har sammanställt förbundets ekonomi
och måluppfyllelse i en årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Ekonomi

BKT redovisar totalt för räkenskapsåret 2015 en förlust på 0,7 miljoner
kronor för den skattefinansierade verksamheten och en vinst på 1,2
miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra
medlemskommunerna.
Under året har BKT genomgått en omorganisation. Nytt från halvårsskiftet
är att varje process har delats upp i en planeringsavdelning och en
produktionsavdelning. Dessutom har de olika processerna förändrats något
från föregående redovisning. Förbundets verksamhetsredovisning är nu
uppdelad sju processer utöver kansli. För de sju processerna särredovisas
resultatet för respektive kommun i årsredovisningen.
Kansli
Process Gata/trafik
Process Park/skog
Process Idrott
Process Lokalvård
Process Återvinning
Process VA-anläggning och VA-ledningsnät

gemensamt
skattefinansierat
skattefinansierat
skattefinansierat
skattefinansierat
avgiftsfinansierad
avgiftsfinansierad

Bergslagens kommunalteknik har ett antal gemensamma verksamhetsmål.
Området kansli och ett antal processer har dessutom områdesspecifika mål.
Utifrån årsredovisningen bedömer kommunförvaltningen att
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2(3)

måluppfyllelsen i stort är god. Dock kan påpekas att processen gata/trafik
inte uppfyllde något av sina två verksamhetsspecifika mål.
Intäkterna består till störta delen av kommunbidrag och konsumtionsintäkter.
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-,
personal-, avskrivnings- och kapitalkostnader från medlemskommunerna.
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett överskott på 0,1
miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett överskott
på 0,5 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten.
Överskottet i den skattefinansierade verksamheten förklaras med att
processen gata/trafik visar ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Däremot
uppvisar processen park/skog ett underskott på 0,6 miljoner kronor.
Underskottet i process park/skog förklaras av att gräsvården överskred
budgeten då det svala sommarvädret medförde att gräset växte hela
sommaren och även klippningsperioden på hösten förlängdes p g a det
varma höstvädret. Överskottet i den avgiftsfinansierade delen tillhör till
största del processen återvinning.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning.
Varje avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget
med tre års framförhållning till respektive medlemskommun. Den
investeringsram som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan
förbundets investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet
genomfört skattefinansierade investeringar på 5,9 miljoner kronor och
avgiftsfinansierade investeringar på 2,6 miljoner kronor
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2015.
De har bedömt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och
tillstryker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Miljö

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 2015 godkänns.

-

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet önskar ordförande Christina
Johansson (M) till protokollet att kommunalförbundets årsredovisning borde
behandlas före kommunens årsredovisning.
Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka.
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 2015 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Ritha Sörling (V) till
protokollet att behandlingen av kommunalförbundets årsredovisning bör ske
innan kommunens årsredovisning.
Christina Johansson (M) ansluter sig till Ritha Sörlings yttrande, samt yrkar i
övrigt bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 2015 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

Årsredovisning 2015
Bergslagens kommunalteknik
Direktionen för Bergslagens kommunalteknik får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31
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Allmänt om verksamheten
Bergslagens kommunalteknik – en del av din vardag
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå
för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar
över.
Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.
Bergslagens kommunaltekniks kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Bergslagens kommunaltekniks verksamheter
Skattefinansierade verksamheter


Gata/Trafik



Park och Skogsförvaltning



Idrotts-och fritidsanläggningar



Lokalvård

Avgiftsfinansierade verksamheter


Återvinning



Vatten och avlopp

Organisation
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Politiska mål
God ekonomi och hög effektivitet
o

Vi ska ha en god ekonomisk hushållning med fokus på budget och långsiktigt hållbara
lösningar avseende underhåll, energi, miljö och säkerhet.

o

Vi ska vara kostnadseffektiva och leverera i tid.

o

Vi ska söka olika driftformer.

Miljö
o

All verksamhet ska bedrivas med sikte på ett ekologiskt hållbart samhälle.

o

BKT ska vara ett föredöme i planerandet och förverkligandet av det ekologiskt hållbara
samhället.

Förtroende, öppenhet, respekt och engagemang
o

BKT ska kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt och engagemang gentemot våra
medlemskommuner, dess invånare och våra kunder.

o

Förtroendeskapande åtgärder, dialog, information och tillgänglighet ska vara ledord.

o

Vi ska eftersträva att kommuninvånarna är nöjda med förbundets tjänster och service.

Attraktiv arbetsgivare
o

BKT ska ständigt arbeta för samverkan, verksamhetsutveckling, organisationsutveckling,
kompetensutveckling och personalutveckling.

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

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

Värdegrund
BKT:s värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). Värderingarna ska
skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras dagliga
arbete.

4

Årsredovisning 2015

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Bergslagens kommunaltekniks finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och
etablerade normer.

Finansiellt perspektiv
Skattefinansierade verksamheter
Balanskrav
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbundsordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott.
Underskottet kommer under år 2016 att regleras i enlighet med förbundsordningen.
Resultatkrav
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2015 är ett nollresultat. Det redovisade resultatet visar ett
negativt resultat.

Avgiftsfinansierade verksamheter
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Vatten och avlopp respektive Återvinning –
redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över tid
redovisa ett nollresultat.

Verksamhetsmässigt perspektiv
I Bergslagens kommunaltekniks övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning
uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig ekonomi.
Verksamhetsmålen som beskrivs under respektive process är utformade för att uppfylla
förbundets övergripande mål.
Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk
hushållning. Som exempel kan nämnas:



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

I Bergslagens kommunaltekniks Verksamhetsplan 2016-2018 nämns fler aktiviteter som ska
utföras för att målen ska uppnås.
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Årets resultat
Över/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Årets resultat
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt
Eget kapital
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt

2015
298 170

2014
269 185

2013
275 183

2012
275 869

2011
252 941

2010
231 644

0
-697
-697

0
2 324
2 324

0
4 524
4 524

0
-2 634
-2 634

0
-373
-373

0
-3 234
-3 234

0
-697
-697

0
2 324
2 324

0
4 524
4 524

0
-3 150
-3 150

0
-1 150
-1 150

0
-435
-435

Bergslagens kommunalteknik har under året genomfört verksamheten inom beslutad budget.
Totalt sett redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 697 tkr och de
avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott på 1 247 tkr.

Investeringsverksamhet
BKT har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon,
maskiner och inventarier.
BKT utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning resp process
utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning till resp medlemskommun.
Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan BKT:s investeringsplan.
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Väsentliga händelser och framtida utveckling
Övergripande/Kansli





Ny organisation.
Servicecenter har införts.
Projekt för att skapa gemensamt servicecenter BKT - BMB.
Ett förslag har utarbetats inom KNÖL för att utveckla samverkan och kundfokus inom
samhällsbyggnadsområdet.

Gata/Trafik



Halkbekämpningen var omfattande under årets första månader pga växlande
temperaturförhållanden.
Upphandling av ett system där vinterväghållningen registreras utifrån gps-satelliter.

Park/Skog




Nya avtal för skogsvårdstjänster och aboristtjänster.
Stora insatser med bekämpning av jätteloka.
Omhändertagande av kemiskt avfall och asbest som dumpats i skog och mark på andra
markägares fastigheter.

Idrott


Energibesparande åtgärder.

Lokalvård



Införande av elektroniskt städprogram.
Utökning av städobjekt i Lindesbergs kommun, sex äldreboenden.

Återvinning





Förslag till ny avfallsplan 2016-2020 framtagen.
Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC, intäkterna skänks till
barncancerfonden.
Utsortering av gips är införd på återvinningscentralerna.
Märkning av kärl för digital avläsning är genomförd i samtliga kommuner.

Vatten och avlopp




Vätternvatten kan komma att bli framtida huvudvattenförsörjning till Lindesberg och
Nora.
Ett nytt kart- och ledningsnätssystem är driftsatt.
UV-ljus installeras som säkerhetsbarriär i vattenverk.
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Sammanfattning
Verksamhet

Bokslut 2015

(Belopp i tkr) Kostnader Intäkter

Gemensamt

22 268

Budget 2015
Netto Kostnader Intäkter

22 268

0

Skattefinansierat
Gata/Trafik
Park/Skog
Idrott
Lokalvård
Summa

79 144 80 149
17 212 15 602
17 043 17 518
38 991 38 424
152 390 151 693

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa
Totalt
Varav interna

20 764

Netto

Resultat
Bokslut 2014
2015 Kostnader Intäkter

20 764

0

0

1 005
-1 610
475
-567
-697

71 906 71 906
15 993 15 993
18 027 18 027
38 008 38 008
143 934 143 934

0
0
0
0
0

1 005
-1 610
475
-567
-697

57 052 57 785
110 165 110 679
167 217 168 464

733
514
1 247

57 872 57 872
107 935 107 935
165 807 165 807

0
0
0

341 875 342 425
90 818 90 818

549

330 505 330 505

0

18 642

Netto

18 642

0

107 991 109 884

1 893

35 000 35 430
142 991 145 314

431
2 324

733
514
1 247

54 446 55 012
100 891 104 411
155 337 159 423

566
3 521
4 087

549

316 969 323 379
81 855 81 855

6 410

Verksamheten inom BKT har under året i stort sett genomförts enligt fastställd verksamhetsplan
med tillhörande aktiviteter och handlingsplan utifrån kvalitetsuppföljning 2014.
Det ekonomiska resultatet år 2015 visar för Bergslagens kommunalteknik ett positivt utfall på
549 tkr, 0,2%. Resultatet är dock 5,8 mnkr lägre än föregående år, men i resultatet för 2014
ingår 1,85 mnkr avseende återbetalning av avtalspremier. De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 0,7 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än föregående års resultat.
Resultatet är till största delen, med minus 0,6 mnkr, hänförligt till process Lokalvård medan
processerna Gata/Trafik, Park/Skog och Idrott visar minus 0,1 mnkr. De avgiftsfinansierade
verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,2 mnkr, vilket dock är 2,8 mnkr lägre än föregående års resultat. Process Återvinning visar ett positivt resultat på 0,7 mnkr och processerna
VA-anläggning och VA-ledningsnät tillsammans visar ett positivt resultat på 0,5 mnkr.
Planerings- och budgetprocessen för 2016-2018 har genomförts enligt förbundsordningens
bestämmelser och dialoger har genomförts med samtliga medlemkommuner. Förbundet bör i
sin dialog i framtiden beskriva äskanden och konsekvenser av uteblivna medel.
Volymförändringar under löpande år behandlas i samband med budgetprocessen i respektive
kommun.
Förbundets uppdrag att genomföra kommunernas investeringar inom BKT:s verksamhetsområden har förtydligats i revideringen av förbundsordningen 2014 och medfört att antalet
investeringsobjekt har ökat så att värdet av utförda investeringar nästan har fördubblats under
2015 jämfört med 2014. Detta har medfört att planering och uppföljning av investeringar har
systematiserats.
Direktionen beslutade under hösten 2014 att ge förbundschefen i uppdrag att omorganisera
förbundet till en matrisorganisation utifrån ett processorienterat arbetssätt. Syftet är att
optimera samverkan inom organisationen och därmed öka kundnyttan. Under våren har nya
roller som kvalitetsledare tillsats internt samtidigt som antalet avdelningschefer har reducerats.
Ny organisation gäller från 1 juli 2015. Förbundet organiseras i en planeringsavdelning som
svarar för planering och en produktionsavdelning som svarar för utförandet samt, som tidigare,
ett kansli för gemensamma verksamheter.
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Lönerevisionen 2015 genomfördes med fokus på lönekriterier flexibilitet, helhetsperspektiv,
ansvarstagande, kundfokus och efterlevnad av BKT:s värdegrund FÖRE (förtroende, öppenhet,
respekt och engagemang).
Handlingsplanen från ledningens genomgång har integrerats med verksamhetsplanen. Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens genomgång) har gjorts under våren
avseende verksamhetsåret 2014. En handlingsplan har upprättats. Långsiktig verksamhetsplanering är ett område där BKT behöver arbeta vidare med och ta fram nyckeltal för att kunna
koppla till en långsiktig ekonomisk planering.
Inom projekt Insikt Bergslagen startade under våren 2015 funktionen företagslots med några
pilotfall. Företagslots innebär att vägleda företagare i kontakt med kommun eller andra offentliga aktörer. Arbetsledaren från BKT:s Servicecenter företräder förbundet.
Förbundets behov av rekryteringar har varit stort under 2015. Förbundet har, med något
undantag, lyckats nyanställa.
BKT har under våren deltagit på arbetsmarknadsmässor i Nora, Hällefors och Lindesberg.
Praktikenheten, som bidrar till kommunernas AME-verksamhet, har under året haft 66 personer
sysselsatta. Hällefors kommun har under slutet av året tagit ett beslut att ansluta sig till praktikenheten.
En granskning av hur förbundet redovisar driftskostnader och investeringar har genomförts.
Förbättringsområden påtalas av revisionen.
Direktionen utsåg en arbetsgrupp under senhösten som har till syfte att omarbeta BKT:s mål.
Arbetet startar tidigt under 2016.
Revidering av förbundsordningen har gjorts och är antagen i respektive kommun och gäller från
1 januari 2015. Revideringen avser arvoden.
Direktionen föreslog ytterligare en förändring av förbundsordningen under året som innebar att
direktionen skulle vara medlemskommunernas trafiknämnd, förslaget återemitterades i två av
kommunerna med hänvisning till pågående utredning om BMB och BKT:s framtida ansvarsområden.
Servicecenter har som uppdrag att vara ingången till förbundets samtliga verksamheter och
startade i januari. Under året har ett system för felanmälan och ett för e-tjänster installerats.
Tillgängligheten och servicen till våra medborgare bedöms ha ökat samtidigt som antalet samtal
till handläggare och arbetsledare bedöms ha minskat.

Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen
Avdelningarna startade sina verksamheter vid halvårsskiftet, utifrån uppdraget att leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål.
Produktionsavdelningen har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning,
kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling har påbörjats.
Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner kommer att utvecklas. Förbättringsidéer
och genomförda förbättringar ska dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla en
lärande organisation.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Kompetensförsörjningsplanen uppdateras.
Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning.
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Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdelningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de
kvalitetssystem som finns.

Kansli
Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland
annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.
Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier.
Upphandlingsverksamheten har ökat, till följd av utökning av investeringar inom förbundets
verksamhetsområden.

Process Gata/Trafik
Insatserna under våren för halkbekämpning var stora och medförde att sandupptagningen tog
lång tid. Under årets sista månader var det endast ett fåtal tillfällen med snöröjning och halk-

bekämpning.

Vid upphandling av vinterväghållning var det svårt att få anbud på väghyvlar vilket inneburit att
anbud har tagits in på andra typer av fordon som inte har samma kapacitet.
Upphandling har genomförts för ett system där vinterväghållningen registreras utifrån gpssatelliter.
Användandet av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar medför lägre kostnader
för underhåll av grusvägar.
Inom området gator upprättar processen drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning,
skyltar och broar.
Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.
Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och
Bergslagens Miljö- och byggförvaltning.
När process VA-ledningsnät har bytt ut gamla ledningar har även gatans överbyggnad byggts
om.

Process Park/Skog
Park/Skogprocessen har under året tecknat nya avtal för skogsvårdstjänster och arboristtjänster.
Under sommaren gjordes stora insatser med bekämpning av jätteloka enligt handlingsplan.
Praktikenheten har under året genomfört insatser som höjt skötselstandard och underhåll som
inte rymts inom ordinarie verksamhet.
Ogräsbekämpning med hetvatten kommer att provas.
Upprättandet av skötselplaner för parker och andra grönområden fortsätter.

Process Idrott
Avtalet mellan Lindesbergs kommun och Lindlövens IF har medfört utökade öppettider för
ishallen Lindehov.
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser görs systematiskt.
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Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka framtida driftformer och effektiva arbetsformer. Under året har belysningsarmaturer bytts ut på tre elljusspår
och två robotgräsklippare har införskaffats.
Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en långsiktig planering.

Process Lokalvård
Under året har verksamheten påbörjat ett projekt med att lägga in alla städobjekt i ett städprogram. När objekten är inlagda i städprogrammet går det snabbt att för enskilda objekt få
fram nyckeltal av olika slag.
Ett jämförelsenätverk inom lokalvård har bildats i länet under 2015.
Personalen certifieras enligt SRY.
Strävan mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet fortsätter. Verksamheten arbetar
vidare med servicesamtal som en förutsättning för att maximera kundnyttan inom givna budgetramar. Kvaliteten är fortsatt i fokus och mäts genom NKI, Nöjd-Kund-Index.
Tillkommande objekt i Lindesberg, sex äldreboenden.

Process Återvinning
Förslag till ny avfallsplan 2016-2020 är framtagen för att antas av samtliga medlemskommuner.
Märkning av kärl för digital avläsning har genomförts i samtliga kommuner.
Förbättringsarbetet av arbetsmiljön när det gäller hämtning av avfall och slam fortsätter.
Nya avtal för insamling av slam gäller från 1 februari 2015.
Arbetet på Södra Måles (Lindesberg) och Skärets (Ljusnarsberg) deponier fortsätter enligt
sluttäckningsplanerna.
Länsstyrelsen informerade 2013 kommunerna i Örebro län om att inventering och riskbedömning av nedlagda kommunala deponier måste göras. Projektet beräknas vara klart i början av
2016.
I arbetet med verksamhetsmålet att utöka antalet återvinningsbara fraktioner på återvinningscentralerna (ÅVC) infördes utsortering av gips under våren.
I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställts
ut på Ängarna, Södra Måle, Skäret och Gyltbo.
Från april 2016 kommer Södra Måle och Gyltbo att hålla öppet ytterligare en dag till i veckan
efter besöksmätningar.
Bergslagens kommunalteknik ingår i nätverket AGÖ, Avfallsgrupp Östra Värmland.
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för våra kunder till återvinningscentralerna.
En svårfinansierad miljöåtgärd är att rena lakvatten från deponierna lokalt.
Återbruken fortsätter i liten skala på återvinningscentralerna. Det finns behov av att utveckla
verksamheten.
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Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar bör samlas hos
kommunerna. En utredning är tillsatt och i mars 2016 ska en rapport presenteras om hur ett
överlämnande till kommunerna ska kunna ske.

Process VA- anläggning och Process VA-ledningsnät
BMB har genomfört revision av vattenverksamheten, där HACCP - egenkontrollen, granskades
och godkändes.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.
För att minska risken för vattenburen smitta ökas antalet säkerhetsbarriärer.
Arbetet med framtida vattenförsörjning pågår. Vätternvatten kan bli framtida huvudvattenförsörjning till Lindesberg och Nora, som nu är fullvärdiga medlemskommuner. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen. Undersökningar av grundvattenförekomst för reservvatten har gjorts
för Lindesberg, Nora och Löa men kvaliteten är inte godkänd för fortsättning.
Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett förhandlingar med markägaren för markköp av Ljusnarsbergs reservvattentäktområde.
Löa vattenverk utreds. Det planeras för att dricksvattenförsörjning i framtiden ska ske från
Vasselhyttan.
En ny förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår.
Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Nytt tillståndsbeslut och begränsningsvillkor gäller från 2014.
Nora reningsverk utvärderas utifrån genomförd förstudie.
Belastningen har minskat till Fjällbo reningsverk eftersom bryggeriet ändrat sin produktion.
De mindre reningsverken har inspekterats av BMB.
VA-banken, ett nytt kart-och ledningsnätssystem, är i drift.
Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år och ledningsnäten ännu äldre.
Anläggningarna är till stor del i behov av modernisering utifrån dagens krav.
För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade
verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten.
Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fortsätter. Statistik visar på ovanligt mycket vattenläckor.
En vattenförsörjningsplan är påbörjad med syfte att säkra dricksvattenförsörjningen på ett hållbart sätt.
I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område
med betydande översvämningsrisk.
En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten är i drift och byggs på
kontinuerligt.
Energieffektivisering utreds.
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Framtiden
Ett projekt i syfte att skapa ett gemensamt servicecenter för BKT:s och BMB:s samtliga verksamheter har under hösten startas under namnet Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen.
Servicecentret beräknas starta i september 2016. Organisationerna ska utarbeta en gemensam
webbplats i syfte att göra det enklare för medborgarna.
En rapport avseende översyn av samverkan inom KNÖL-området överlämnades till kommunerna under våren. Utredningen har till syfte att optimera samverkan och öka kundfokus, specifikt gällande utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunerna/de politiska partierna
lämnade sina synpunkter på utredningen i juni. Beslut om eventuella förändringar förväntas i
respektive kommuns fullmäktige under andra kvartalet 2016.
Ett förslag har utarbetats inom KNÖL för att utveckla samverkan och kundfokus inom samhällsbyggnadsområdet. Förslaget innebär att utöver nuvarande verksamhetsöverlåtelse så överlåter
kommunerna också områdena trafik, infrastruktur/kommunikation samt naturvård till förbundet. Förslaget innebär att förbundsordningen behöver revideras samt att en strategi för gemensamma administrationssystem införs.
Förslaget innebär också att överbyggnaden för förbundet (BKT) och nämnden (BMB) sammanförs under namnet Samhällsbyggnad Bergslagen från 2017 och att administrativa tjänster samordnas för relevanta områden. Förslaget innehåller också utveckling av publika kartor.
Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksamheter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Bl.a. är BKT representerade i SKL:s FoUgrupp, avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad. Ett skäl till intresset är att många andra små
kommuner både inom och utanför Sverige har problem att rekrytera teknisk personal inom det
kommunaltekniska området.
Avseende kvalitets- och miljöledning arbetar BKT vidare med den stomme som redan finns upprättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 i samband med årsredovisning 2014. Syftet är att
klara myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar.
Alla verksamheter bör ha en eller flera delar i verksamheten som ligger i framkant av utvecklingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna.

Måluppfyllelse – Gemensamma verksamhetsmål


Verka för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunernas infrastruktur.
Förbundet arbetar aktivt med kommunernas infrastrukturfrågor bl.a. via kommunernas
plansamverkan och Länstransportplanen.
Målet är uppnått.



Öka förutsättningarna för att förbundets tjänster kännetecknas av pålitlighet,
tillgänglighet, tjänstvillighet, inlevelse- och kommunikationsförmåga i enlighet med
kvalitetspolicyn.
Aktiviteter för att nå målet är genomförda t.ex. start av servicecenter och installation av
felanmälanssystem och e-tjänster.
Målet är uppnått.
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Öka förutsättningarna för att medarbetarna upplever arbetsglädje och utveckling i
enlighet med arbetsmiljöpolicyn.
Uppföljning av medarbetarenkät innebär att förbättringar är under utarbetande inom
förbundet t.ex. introduktion vid nyanställning. Riskanalysen avseende ny organisation följs
upp. Ytterligare arbete avseende psykosocial arbetsmiljö planeras för 2016.
Målet är delvis uppnått.



Öka förutsättningarna för ett aktivt arbete för en säker trafikmiljö och därmed
säkerställa säkra transporter i enlighet med trafiksäkerhetspolicyn.
Styrdokumenten revideras och körtillstånd utfärdas.
Målet är uppnått.



Öka förutsättningarna för att undvika personskador vid brand i enlighet med
brandskyddspolicyn.
Under året har utbildningar genomförts för brandskyddsansvariga.
Målet är uppnått.



Öka förutsättningarna för att bidra till ny miljöteknik och en förbättring av
miljöprestanda.
Detta sker bland annat genom miljökrav i upphandlingar samt vid nyinköp och ombyggnation. Ny miljöteknik och miljöprestanda har ökat under året bland annat genom ökade
miljökrav vid upphandling av entreprenader och logistiska lösningar för att minska transportvägar.
Viss övergång har skett från fossildrivna till elfordon inom BKT:s fordonspark.
Ett nytt kemikaliehanteringssystem påvisar ersättningsprodukter med lägre miljöpåverkan.
Ur BKT:s fordonsdatabas kan statistik för utsläpp av koldioxid, CO2, hämtas.
Målet är uppnått.
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Personal
Bergslagens kommunalteknik har 172 tillsvidareanställda 31 december 2015. I nedanstående
tabell redovisas årsarbetare. I den redovisningen ingår förutom tillsvidareanställda även
vikarier och visstidsanställda.

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar (tkr)
Direktionen
Övriga anställda
Totalt
Sociala kostnader (tkr)
Pensionskostnader övr anställda
Övriga sociala kostnader
Totalt

2015

2014

2013

100
92
192

91
89
180

81
82
163

391
66 645
67 036

459
61 142
61 601

381
55 314
55 695

4 392
21 172
25 564

3 589
18 388
21 977

4 392
17 241
21 633

Personalförsörjning
Under 2015 slutade totalt 19 personer sina tillsvidareanställningar vid BKT och samtidigt har 20
tillsvidareanställningar tillsatts.

Åldersstruktur
Åldersfördelning per sista december 2015 (månadsavlönade).
Könsfördelningen för BKT totalt är relativt jämn – 55 procent kvinnor och 45 procent män.
Kansliets fördelning är 60 procent kvinnor och 40 procent män. På grund av omorganisationen
under budgetåret kan inte fördelning per avdelning respektive process tas fram.
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Ålder
-29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 -

Antal pers
28
32
39
69
42

Procent
13%
15%
19%
33%
20%

Övertid
Övertidstimmarna minskade med 351 timmar under året jämfört med föregående år. Samtliga
verksamheter visar på minskad övertid utom Kansliet och Planeringsavdelningen. I nedanstående statistik redovisas mer- och övertid.

Avdelning/Process
Kansli
Planeringsavdelning
Processer Gata, Park och Idrott
Process Lokalvård
Process Återvinning
Process Vatten och avlopp
Totalt

2015
49
447
1 252
995
129
1 666
4 538

2014
0
13
1 364
1 588
135
1 789
4 889

2013
0
951
1 390
110
2 133
4 584

Arbetstidsfrågor
Männens sysselsättningsgrad är betydligt högre än kvinnornas, 98 procent av männen arbetar
heltid mot 65 procent av kvinnorna.
Störst andel deltidsarbetare finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden är 89 procent
vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år.

Jämställdhet
Det lokala samverkansavtalet har reviderats under 2015. Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna
är en av de frågor som ska behandlas i samverkan enligt avtalet. Vid rekryteringar strävas efter
att attrahera sökanden ur ett köns- och mångfaldsperspektiv. Vid granskning av de 18 tjänster
som annonserats externt under året konstateras att det finns fyra tjänster där endast män representeras i ansökningarna, dessa är drift- och underhållsarbetare, drifttekniker, anläggningstekniker samt arbetsledare VA. Inga tjänster har haft endast kvinnliga sökande.

Lönebildning och löneutveckling
För de tillsvidareanställda blev utfallet för tjänstemännen 2,3 % och för kommunals medlemmar
2,6%. Förbundets lönekriterier har under hösten reviderats i samverkan med de fackliga
parterna.

Sjukfrånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaron för 2015. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid.
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Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid
Samtliga anställda
Andel långtidssjukfrånvaro
Kvinnor
Män
Personal 29 år och yngre
Personal 30-49 år
Personal 50 år och äldre

2015
6,4%
49,5%
7,6%
5,1%
3,0%
10,1%
5,1%

2014
7,5%
50,7%
10,1%
4,5%
5,3%
10,4%
6,4%

2013
5,3%
40,6%
6,5%
3,9%
1,3%
6,2%
5,4%

2012
4,7%
44,6%
4,7%
4,6%
1,4%
4,8%
4,7%

Den totala sjukfrånvaron 2015 har minskat med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år.
Långtidssjukfrånvaron - sjukskrivna minst 60 dagar - har minskat med 1,2 procentenheter jämfört med förra året och utgör nära hälften av den totala sjukfrånvaron.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
8,0%

7,0%

7,0%
6,0%

5,5%

6,4%

6,3%

5,0%
4,0%

5,9%

7,5%

5,3%

BKT

4,7%

Snittvärde
kommuner

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2012

2013

2014

2015

När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har minskat
för kvinnorna och ökat för männen sedan föregående år. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat
med 2,5 procentenheter medan männens sjukfrånvaro ökat med 0,6 procentenheter. Differensen mellan könen är nu 2,5 procentenheter och har därmed minskat det senaste året.
Under 2013 och 2014 steg korttidssjukfrånvaron markant inom lokalvårdsverksamheten. Det
var främst åldergruppen under 29 år som ökade. Vissa faktorer kan arbetsgivaren inte påverka
men en åtgärdsplan med aktiviteter påbörjades vid årsskiftet. En organisationsöversyn genomfördes och en mindre förändring gjordes mellan kommunerna. Fokus lades på de mjuka delarna
med bl.a besök ute på fältet hos medarbetarna, personliga kontakter och SMS. Ytterligare en
viktig aktivitet var ett se över rutiner och medarbetarnas scheman ur ett arbetsmiljöperspektiv
för att undvika stress. Vid halvårsskiftet syntes en nedåtgående trend i sjukfrånvaron vilken har
fortsatt att hålla i sig också resten av året.
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Sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och män
12,0%
10,1%
10,0%
7,6%

8,0%
6,0%

6,5%
Män

4,7%

Kvinnor

4,0%

4,6%

5,1%

4,5%

3,9%

2,0%
0,0%
2012

2013

2014

2015

Sjukfrånvaron har minskat i alla åldersgrupper. Den största minskningen var i åldersgruppen
upp till 29 år, en minskning med 2,3 procentenheter. I åldersgruppen 30-49 år var minskningen
0,3 procentenheter och i åldersgruppen över 50 år var minskningen 1,3 procentenheter jämfört
med föregående år.

Sjukfrånvaro olika åldersgrupper
12,0%

10,4%

10,1%

10,0%
8,0%
6,2%
6,0%

4,8% 4,7%

6,4%
5,4%

5,3%

5,1%

4,0%
2,0%

3,0%
1,4%

1,3%

0,0%
2012

2013
<=29 år

2014
30-49 år

2015

50 år<=

Via vår företagshälsovård har stöd från organisationskonsult/psykolog erhållits i förändringsarbetet under tiden för arbetet med omorganisationen. Under våren genomfördes en kurs i
stresshantering via företagshälsovården, dock var deltagarantalet lågt.
Vidare har förtagshälsovården genomfört en arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och
skyddsombud. Utbildningen har bl.a. behandlat systematiskt arbetsmiljöarbete, den nya arbetsmiljöföreskriften gällande organisatorisk och social arbetsmiljö samt rehabilitering.
Två gånger under året, vid arbetsledarträffar, har arbetsmiljöingenjören från företagshälsovården föredragit de arbetsmiljöföreskrifter som tillkommit eller förändrats under året.
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Hälsosamtal via företagshälsovården har funnits kvar som ett förebyggande alternativ även
under 2015.
BKT ger möjlighet att erhålla en friskvårdspeng vid utövande av olika friskvårdsaktiviteter.
Under året har friskvårdspengen använts av 52 medarbetare, vilket kan jämföras med 2014 och
2013 då det användes av 60 respektive 41 medarbetare.
Även i år har medarbetare som utför arbetsuppgifter där risk för fästingbett föreligger erbjudits
TBE vaccination.
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Direktion och Revision
Bergslagens kommunalteknik styrs av en politisk ledning – direktionen, vars representanter
utses av medlemskommunernas fullmäktige. Direktionen fattar alla avgörande verksamhetsbeslut efter dialog med respektive kommun. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan
BKT och medlemskommunerna, avseende bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och
revision.
Direktionen har under året haft 12 sammanträden.
Verksamhet
Direktion
Revision
Totalt

Bokslut 2015
Kostnader Intäkter
607
0
271
0
878
0

Budget 2015
Netto Kostnader Intäkter
-607
590
0
-271
332
0
-878
922
0

Netto
-590
-332
-922

Resultat
Bokslut 2014
2015 Kostnader Intäkter
-17
428
0
61
341
0
44
769
0

Netto
-428
-341
-769

Ordförande har ordet
Verksamheten under det gångna året har i stort fungerat enligt fastställd verksamhetsplan.
Rekryteringsbehovet har varit stort och förbundet har, med något undantag, lyckats nyanställa.
Rekryteringsfrågorna har stor betydelse för att kunna upprätthålla rätt kompetens inom förbundet och det är därför viktigt med egen personalutveckling och att uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare.
Allt större krav från våra medborgare kan märkas på kundservice och på ökad kvalitet samt från
kommunerna på en hög effektivitet vilket gör att samverkansfrågorna inom de fyra medlemskommuner blir allt viktigare.
Ett servicecenter startade under året för att kunna ge snabba svar på enkla frågor – en form av
”en-väg-in”. Under året har ett system för felanmälan och ett för e-tjänster installerats.
Direktionen gav under hösten 2014 förbundschefen i uppdrag att omorganisera förbundet till en
matrisorganisation utifrån ett processorienterat arbetssätt. Syftet är att optimera samverkan
inom organisationen och därmed öka kundnyttan. Under våren har nya roller som kvalitetsledare tillsats internt samtidigt som antalet avdelningschefer har reducerats. Ny organisation
gäller från 1 juli 2015. Förbundet är organiserat i en planeringsavdelning som svarar för planering och en produktionsavdelning som svarar för utförandet samt, som tidigare, ett kansli för
gemensamma verksamheter. Produktionsavdelningen är fysiskt placerad i Lindesberg.
En rapport avseende översyn av samverkan inom KNÖL-området överlämnades till kommunerna under våren. Utredningen har till syfte att optimera samverkan och öka kundfokus, specifikt gällande utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Kommunerna/de politiska partierna
lämnade sina synpunkter på utredningen i juni och därefter har kommuncheferna lämnat ett förslag om att överföra naturvård, trafik och infrastrukturfrågor till förbundet samt att bilda ett
gemensamt servicecenter för BKT:s och BMB:s samtliga verksamheter under namnet Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen. Servicecentret beräknas starta i september 2016. Förslaget
innebär att förbundsordningen behöver revideras samt att besluta om en strategi för införande
av gemensamma administrationssystem.
Förbundets uppdrag att genomföra kommunernas investeringar inom våra verksamhetsområden har förtydligats och medfört att antalet investeringsobjekt har ökat. Under hösten genomfördes en rad möten med kommunerna för att ge en aktuell bild av investeringarna. Mötena uppfattades väl och kommer att fortsätta under kommande år.
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Min uppfattning är att våra kommuner i norra Örebro län är i behov av fortsatt samverkan för
att klara ekonomi och kompetensförsörjning i en värld med stora krav på service från våra
medborgare.
Hans-Olof Hake
Ordförande

Direktionens och Revisionens sammansättning 2015-12-31
Ordinarie ledamöter
Ordf Hans-Olof Hake (S)
V ordf Allan Myrtenkvist (S)
Johan Stolpen (V)
Ewa-Leena Johansson (S)
Kenneth Axelsson (SD)
Jonas Kleber (C)
Sven-Erik Larsson (M)
John Sundell (KD)
Hans Knutsson (S)

Ersättare
Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Lindesberg
Lindesberg
Nora
Nora

Lennart Olsson (S)
Christina Johansson (M)
Amanda Kroon (V)
Mattias Svedberg (S)
Patrik Höök (SD)
Anne Nyström (C)
Ingrid Åberg (KD)
Gary Dybeck (M)
Solweig Oscarsson (S)

Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Lindesberg
Lindesberg
Nora
Nora

Revisorer
Gunilla Carlsson (S)
Birgitta Asp-Ericsson (S)
Mainy Andersson (KD)
Melker Renström (S)
Björn Hagberg (opol)
Pirjo Nilsson (S)

Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Hällefors
Nora
Ljusnarsberg

Medlemskommuner
För de fyra medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora gäller en förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras.
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter.
Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i respektive kommun.
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Kansli
Avdelningen ska svara för
Funktioner av gemensam karaktär såsom servicecenter, ekonomi, upphandling,
personaladministration, information etc.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet

Bokslut 2015
Kostnader Intäkter
Kansli
19 649
22 268
Planeringsavd
621
0
Produktionsavd
1 120
0
Totalt
21 390
22 268
Varav interna
187
19 415

Budget 2015
Netto Kostnader Intäkter
2 619
19 842
20 764
-621
-1 120
878
19 842
20 764

Resultat
Bokslut 2014
2015 Kostnader Intäkter
1 697
17 873
18 642
-621
-1 120
922
-44
17 873
18 642
434
16 018

Netto
922

Netto
769

769

Kansli
Kansliet har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där
kundfokus och framförhållning ska vara vägledande.
En stor del av förbundets resurser köps in externt i form av varor och tjänster. Förbundet verkar
för att upprätthålla en hög upphandlingskompetens och arbetar aktivt för att utveckla samordningen med övriga kommuner samt andra aktörer.

Ekonomi
Arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna samt att utveckla uppföljningar och analyser har under året fortsatt. Under hösten har omställning till den nya matrisorganisationen genomförts.

Information
Utvecklingen av hemsidan och intranätet har fortsatt under året. Ny layout och struktur innebär
att det blir lättare att hitta och söka information.

Upphandling
Upphandlingsverksamheten har ökat både i volym och komplexitet, till följd av kommunernas
utökning av investeringar inom förbundets verksamhetsområden, och detta har medfört fortsatt
förstärkning med 0,5 tjänst.
Under året har upphandlingar gjorts inom samtliga BKT:s verksamhetsområden. Upphandlingar
har genomförts för investeringsprojekt, enstaka objekt, avtal och ramavtal.
Upphandlingsverksamheten strävar efter att skapa ramavtal att använda för de produkter och
tjänster som återkommande efterfrågas. Under året har nya ramavtal skapats inom åtta områden, allt från höghöjdsstädning och återvinning av gips till GPS-utrustning och utbildning.
Upphandlingar av större värde är bland annat utförarentreprenad av markarbeten kring utbyggnad av VA-nätet vid Norasjöns östra strand, vinterväghållning, elkraft och hantverkstjänster.
Under året har två upphandlingar blivit överprövade, dels Skogsbruksplan och dels Slamskrapor
till reningsverket Lindesberg.
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Servicecenter
Bergslagens kommunaltekniks servicecenter med sex medarbetare har varit igång sedan årsskiftet. Servicecentret är ”en-väg-in” i organisationen.
Syftet med ett servicecenter är att öka tillgängligheten för medborgare och kunder, att få en
bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna, genom att servicecenter kan svara på ett
större antal frågor.
Servicecenter har hand om fakturahanteringen för vatten och avlopp, slam och avfall samt
svarar på frågor kring abonnemang och fakturor avseende dessa områden. Under våren tillkom
också att ha hand om mätarbytesavisering och tidsbokning. Även frågor och felanmälan kring
gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter.
Ett felanmälansystem har införts. Systemet inkluderar en app som enkelt kommunicerar
ärenden/felanmälan till och från handläggarna som kvitterar mottagande av ärenden och sedan
klarmarkerar när felet är åtgärdat.
Synpunkter och felanmälan kan lämnas direkt på BKT:s hemsida eller via appen. Ärendet
registreras och lämnas över till ansvarig handläggare. Återkoppling sker via E-post, SMS eller
telefon utifrån kundens val.
Kunskapsbanken byggs hela tiden på och webben uppdateras utifrån medborgarperspektiv.

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

Personal
Under året har två medarbetare avslutat sina anställningar och övergått till annan arbetsgivare
och en medarbetare har gått i pension. Tre medarbetare har under året tillsvidareanställts.

Framtid och verksamhetsutveckling
Kansliet har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner. Kundfokus och framförhållning kommer alltid att vara vägledande.
Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland
annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.
Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av
SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till
medborgarna.
Arbetet med information kommer att integreras med Servicecenter.
Ökad samverkan med Bergslagens Miljö- och byggförvaltning genom införandet av ett gemensamt servicecenter. Det kommer att krävas stor delaktighet från de båda organisationerna för att
få ett helhetsperspektiv så att kommuninvånarna ska kunna erbjudas en kvalitativ och tillfredsställande tillgänglighet.
Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier.
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Måluppfyllelse


Minska telefonsamtal till handläggare med 10 % genom ett ökat antal besvarade
samtal av Servicecenter.
Servicecenter har i snitt besvarat ca 300 fler samtal per månad samtidigt som handläggarna upplever en relativt stor minskning av samtal.
Målet är uppnått.



Ökad avtalstrohet vid inköp.
Granskningen genomfördes under hösten. Avtalstroheten är hög, 98,8% (föregående år
97,9%). Den procent som återstår kan härledas till områden som varit överprövade,
vilket i förlängningen leder till avtalslöshet vilket i sin tur innebär att vissa inköp måste
göras för att hålla verksamheten igång, till exempel vid reningsverk eller VA-ledningsnät.
Målet är uppnått.
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Avdelning Planering
Avdelningen ska svara för
Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Planeringsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbete mellan processerna.
Planeringsavdelningen inrättades vid halvårsskiftet 2015. I planeringsavdelningen finns
kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning,
VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är det kvalitetsledaren som ansvarar för
långsiktig planering, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive
verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom projektering, projektledning,
teknisk handläggning, och GIS (geografiska informationssystem).
Under avdelningens första halvår har stor del av tiden använts till uppbyggnad och strukturarbete.
Ett gemensamt kemikaliehanteringssystem har upphandlats för att förbättra arbetet med
säkerhetsdatablad och riskbedömningar och därmed säkerställa lagefterlevnad.
Systematiskt arbete
Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan.
Personal
Antalet anställda på avdelningen var vid årsskiftet 25 personer. Två vatten- och miljötekniker
har anställts och börjar sina anställningar i januari 2016. Tjänsten som VA-ingenjör/projektledare har varit svårrekryterad, hjälp har tagits av rekryteringsbolag utan någon framgång.
Tjänsten har därför varit vakant i sex månader men beräknas att kunna tillsättas i januari 2016.
Under andra halvåret har avdelningen även berett arbete åt BKT:s praktikenhet i form av
registrering och korrigering av data i kart- och verksamhetssystem.
Under höstens anställningsintervjuer har alternativa intervjumetoder prövats. En intervju utfördes som ett videosamtal via Skype. Utvärderingen av intervjun gav, att det är ett bra alternativ till en första anställningsintervju, men att ett personligt möte bör äga rum vid en andra
intervju.
Kompetensförsörjning
Interna utbildningsinsatser för kvalitetsledare inom ärendehantering, upphandling mm har
gjorts under hösten och kommer att fortgå under 2016. En ekonomiutbildning genom Örebro
Universitet kommer under våren 2016 att genomföras för kvalitetsledarna. Två externa
utbildningsdagar har, tillsammans med produktionsavdelningen, under hösten genomförts
avseende byggarbetsmiljö planering och utförande (Bas-P/Bas-U). Under våren genomfördes
projektledarutbildning, i dricksvattenteknik och desinfektion, HACCP-kvalitetssäkring av
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dricksvatten samt i avloppsteknik. Även utbildning i brandfarlig vara och brandskydd har
genomförts.
Vid de genomförda medarbetarsamtalen har utbildningsbehovet setts över. Detta kommer att
sammanställas för att få en samlad bild av utbildningsinsatser under 2016.
Framtid och verksamhetsutveckling
Former för samnyttjande av avdelningens funktioner kommer att utvecklas. Förbättringsidéer
och genomförda förbättringar ska dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla en
lärande organisation.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera,
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver
utvecklas. Kompetensförsörjningsplanen för Bergslagens kommunalteknik avser 2012-2016 och
ska ses över och revideras under 2016 eftersom organisationen har förändrats.
Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om
den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom BKT, lokalt, regionalt samt
nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt
medverka till att sådana nätverk skapas.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem
som finns.

26

Årsredovisning 2015

Avdelning Produktion
Avdelningen ska svara för
Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas
processer utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Produktionsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan användas
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna.
Produktionsavdelningen inrättades vid halvårsskiftet 2015. Avdelningen omfattar sju processer:
Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom
varje process är en kvalitetsledare ansvarig för långsiktig planering, drift, underhåll och utveckling samt även investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som
kvalitetsmässig.
Under verksamhetens första halvår har stor del av tiden använts till uppbyggnad och strukturarbete.
Verksamheten sköts enligt funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål. Sedan starten har
avdelningen arbetat för att öka samarbetet mellan de olika verksamheterna. Stort fokus har lagts
på samarbetet i och mellan de olika processerna. För att följa med i samhällsutvecklingen har
insatser för kompetensutveckling och riktade utbildningssatsningar genomförts.
Systematiskt arbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete har utförts enligt upprättad handlingsplan.
Personal
Vid årsskiftet var det 147 personer anställda inom produktionsavdelningen.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera,
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas.
Två externa utbildningsdagar har, tillsammans med planeringsavdelningen, under hösten
genomförts avseende byggarbetsmiljö planering och utförande (Bas-P/Bas-U). Ledarskapsutbildning för arbetsledare har genomförts, även utbildningar i travers säkra lyft och truck samt
i motorsåg och röjsåg har genomförts. En rörnätskurs för arbetsledare har också genomförts
samt lokalvårdsutbildning med certifiering enligt SRY.
Framtid och verksamhetsutveckling
Avdelningen ska under 2016 fortsätta att utveckla och effektivisera samarbetet mellan de olika
verksamheterna i avdelningen. Detta kommer att ske genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till uppsatta mål. Även samarbetet med
planeringsavdelningen måste kontinuerligt utvecklas.
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Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om
den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom BKT, lokalt, regionalt samt
nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt medverka till att sådana nätverk skapas.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem
som finns.
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Process Gata/Trafik
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som torg.
Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet
samt viss belysning på det statliga vägnätet.
Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och
övriga uppdragsgivare.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2015
Kostnader Intäkter
22 867
22 867
8 323
9 117
32 126
32 548
6 447
6 500
9 380
9 117
79 143
80 149
29 420
24 537

Budget 2015
Netto Kostnader Intäkter
0
23 581
23 581
794
8 717
8 717
422
25 670
25 670
53
5 647
5 647
-263
8 291
8 291
1 006
71 906
71 906

Netto
0
0
0
0
0
0

Resultat
Bokslut 2014 GPI
2015 Kostnader Intäkter
Netto
0
35 381
35 381
0
794
9 355
9 294
-61
422
44 716
45 369
653
53
6 864
7 599
735
-263
11 675
12 241
566
1 006 107 991 109 884
1 893
36 759
33 434

Hällefors: Vintern 14-15 innebar högre kostnader än budgeterat för halkbekämpning och efterföljande
sandupptagning. För att väga upp de högre kostnaderna för vinterväghållningen genomfördes mindre
underhållsbeläggning än planerat. Underhållet av grusvägar kostade mindre än budgeterat tack vare användning av salt för dammbindning. Under året har Hällefors kommun betalat ut ett högre driftbidrag än
vad som budgeterats vilket ger en resultatförbättring.
Lindesberg: Vinterväghållningen under vintern 14-15 kostade mer än budgeterat då det krävdes mycket
halkbekämpning och efterföljande sandupptagning. Underhåll av gatljusnätet kostade något mer än budgeterat. För underhållet av grusvägar användes salt vilket medförde lägre kostnader. Dikesslåtter, brounderhåll och dagvattenavledning har kostat mindre än budgeterat.
Ljusnarsberg: Halkbekämpning och efterföljande sandupptagning i början av året gjorde att budgeten för
vinterväghållning inte kunder hållas. Under året har salt använts som dammbindningsmedel på grusvägar
vilket medförde lägre kostnader. Ljusnarsbergs kommun har under året betalt ut högre driftbidrag än
budgeterat vilket påverkar resultatet positivt.
Nora: Vintervädret i början av året gjorde att halkbekämpning och efterföljande sandupptagning kostade
mer än budgeterat. Kostnaderna för underhåll av gatubelysningen var högre än budgeterat. Saltning användes som metod för dammbindning på grusvägar vilket gjorde att kostnaderna var lägre än budgeterat.
Lägre kostnader för brounderhåll än budgeterat.

Gata/Trafik
Insatserna under våren för halkbekämpning var stora och medförde att sandupptagningen tog
lång tid. Under årets sista månader var det endast ett fåtal tillfällen med snöröjning och halkbekämpning.
I april började ett nytt beläggningsavtal med Peab Asfalt att gälla. Det löper på ett år med
optionsmöjlighet för förlängning till maximalt fyra års avtalstid. Under hösten genomfördes en
prolongering av avtalet med ett år.
Egen-regi-verksamheten för gatljusunderhållet har utökats med ytterligare en elmontör, detta
för att minska sårbarheten.
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Under våren arbetade gamla GPI-avdelningen fram material till upphandling avseende vinterväghållning. Vid upphandlingen av vinterväghållning var det svårt att få anbud på väghyvlar
vilket inneburit att anbud har tagits in på andra typer av fordon som inte har samma kapacitet.
Upphandling har genomförts för ett system där vinterväghållningen registreras utifrån gpssatelliter.
Under hösten genomfördes grusning och hyvling av vägar i Rockhammar, Ramsberg, Guldsmedshyttan, Storå, Frövi och Vedevåg.
Användandet av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar medför lägre kostnader
för underhåll av grusvägar.
Korsningen Fotbollsgatan-Stafettgatan i Lindesberg byggs om till en cirkulationsplats och beräknas färdigt under 2016.
Ombyggnation av vändplanen i Guldsmedshyttan blev inte genomförd under 2015 på grund av
överklaganden. Ny placering och utformning kommer att utredas under 2016.
Ombyggnation av gatljusanläggningar har under året utförts bland annat i V:a Born i Ljusnarsbergs kommun, i Sikfors i Hällefors kommun och gång-cykelväg mellan Rönnbärsvägen och
Hjortronvägen i Lindesberg.
På Billock- och Bergmästarvägen i Hällefors pågår urgrävning och asfaltering i samband med att
VA-ledningsnät bygger om ledningsnätet.
Detaljprojektering, upphandling samt byggstart genomfördes under 2015 för om- och nybyggnation av resecentrum i Hällefors. Beräknas att färdigställas under 2016.
Systematiskt arbete
Vid sandupptagningen utfördes mätningar för att se vad dammet innehåller och hur personalen
blir utsatta för detta damm. Företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör lämnade förslag på
enklare åtgärder, exempelvis att vara med och vattna för att minska uppkomsten av damm.
Framtid och verksamhetsutveckling
Processen upprättat drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och broar.
Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.
Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och
Bergslagens miljö- och byggförvaltning.

Måluppfyllelse


Minska tillbud och olycksfall med 25% jämfört med 2014.
Vid APT:er görs riskbedömningar och konsekvensanalyser tillsammans med personalen.
Målet är ej uppnått.



Felanmälningar gällande gatubelysning ska för mars resp oktober minska med
20% jämfört med motsvarande månader 2014.
Mätning för mars månad visar en minskning med 5%, däremot visar mätning för oktober
månad en ökning med 70%. Införandet av servicecenter och nytt felanmälanssystem har
förenklat för medborgarna att göra felanmälan.
Målet är ej uppnått.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Upprustning av Gatljusnätet
Cykelväg Saxhyttevägen
Resecentrum
Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggn
Tillgänglighetsanpassning
Lindesbergs kommun
Trafikåtgärder
Tillgänglighetsanpassning
Upprustning gatljusnät
Cykelvägar ihopbyggnad Lindesberg
Näringsliv och Utveckling
Resecentrum Lindesberg
Bhpl Södra infarten/Lasarettet
Cirkulationsplats Fotbollsgatan/Stafettgatan
Vändplan Guldsmedshyttan
Idengatan Frövi
Trafikmålning P-platser Banvägen
Bhpl N:a Lindesberg
Ny väg N.a Bangatan Frövi
GC-väg S:a infarten
Fotbollsgatan ny dragning
Exploatering industrimark Frövi

Budget Bokslut
2015
2015
4 200
4 950
1 100
508
500
1 087
300
1 382
2 000
1 763
300
210
35 680
100
200
1 650
300

4 990
0
127
1 770
0

500
530
6 000
7 950
230
50
50
1 000
1 120
11 000
5 000

627
500
1 583
123
178
14
28
40

Investeringsprojekt (tkr)
Ljusnarsbergs kommun
Asfaltering och dikning
Ombyggnad gator i samband med VA-omläggning
Tillgänglighetsanpassning
Belysning Västra Born
Nora kommum
Beläggningsarbeten enl plan
Tillgänglighetsanpassning
GC-väg till Pershyttan
Upprustning av gatljusnätet
Kungsgatan
Dagvattenhantering efter VA
Informationsplats väg 244
Lärkesdammen, utredning
Bryggeriet, projektering
Upprustning broar
Hagbydammen
Ås ombyggnad etapp 2
Ås ombyggnad etapp 3

Budget Bokslut
2015
2015
3 147
1 908
1 000
1 056
1 247
50
36
850
816
8 050
2 000
100
425
500
950
250
175
150
200
200
1 000
1 600
500

6 258
2 150
77
314
492
1 296
0
243
95
18
0
26
783
764

Hällefors: Upprustning gatljus, för Sikfors saknas beslut från Trafikverket, begärt ombudgetering med
435 tkr. Cykelväg Saxhyttan, projektet följde kalkylen, visat underskott beror på att kommunene får
ersättning från Trafikverket och syns inte i BKT`s redovisning. Resecentrum projektet fortgår.
Tillgänglighetsanpassning, lägre kostnader än planerat och nya projekt hann inte inplaneras under hösten.
Lindesberg: Tillgänglighetsanpassning, fem cykelbommar monterades, utfallet blev lägre än planerat och
nya projekt hann inte inplaneras under hösten. Cykelvägar ihopbyggnad, väntar på cykelvägsutredning.
Resecentrum, avser projektering. Cirkulationsplats Fotbollsgatan/Stafettgatan arbetet fortsätter 2016.
Vändplan Guldsmedshyttan, detaljplan överklagad. Idengatan Frövi, projektet gick planenligt, en grovkalkyl låg till grund och utfallet blev lägre. Ny väg N:a Bangatan Frövi, pga ändringar i detaljplan har
projektering och upphandling inte hunnit genomföras, begärt ombudgetering med 885 tkr. GC-väg S:a
infarten, flyttat till 2016 pga att Trafikverket flyttat fram projektet. Fotbollsgatan ny dragning, projektet
framflyttat pga att Trafikverket genomför ytterligare studier. Exploatering industrimark Frövi, framflyttat
till 2016.
Ljusnarsberg: Ombyggnad av gator, begärt ombudgetering i sin helhet till 2016.
Nora: Bryggeriet, begärt ombudgetering med 180 tkr. Ås etapp 2, lägre återställnings- och asfalteringskostnader än budgeterat. Asfaltpriset har sjunkit och bra ramavtalspriser för återställning.

Investeringsprojekt
Gemensamma projekt Gata/Trafik och VA
Lindesbergs kommun
Vibyn Frövi
- Gata/Trafik
- VA
Djupdalsgatan
- Gata/Trafik
- VA
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3 553

6 032
232
5 800

6 000

7 698
4 228
3 470
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Nyckeltal
Gatufakta
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt

Befolkning Väglängd (m) Antal belysinkl GC-väg* ningspunkter
7 032
82 800
2 450
23 562
252 145
6 950
4 928
101 145
2 150
10 502
103 010
3 280
46 024
539 100
14 830

* Gång- och cykelväg
Vinterväghållning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare

2012

2013

2014

2015

2 475
30
354

1 577
19
226

1 608
20
232

2 236
27
318

5 574
22
243

2 722
11
117

4 137
16
178

5 170
21
219

2 855
28
589

1 736
17
356

2 027
20
413

2 250
22
457

3 154
31
305

1 313
13
126

2 054
20
198

2 664
26
254

14 058
26
311

7 348
14
162

9 826
18
216

12 320
23
268

Gatubelysning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
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2012

2013

2014

2015

1 381
593
198

1 685
723
241

1 021
421
147

1 499
612
213

2 602
384
113

3 043
447
131

3 133
456
135

3 508
505
149

971
476
200

1 205
591
247

1 184
553
241

1 201
559
244

1 188
372
115

1 655
494
159

1 400
429
135

1 818
554
173

6 141
428
136

7 588
522
167

6 738
458
148

8 026
541
174
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Process Park/Skog
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark, tärortnära skog och övriga grönytor samt kommunala
skogar.
Drift och besiktning av lekplatser.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2015
Kostnader Intäkter
7 623
7 623
1 298
650
5 457
4 308
1 181
1 139
1 653
1 882
17 212
15 602
8 415
7 018

Budget 2015
Netto Kostnader Intäkter
0
7 860
7 860
-648
825
825
-1 149
4 331
4 331
-42
1 076
1 076
229
1 901
1 901
-1 610
15 993
15 993

Netto
0
0
0
0
0
0

Resultat
Bokslut 2014
2015 Kostnader Intäkter
0
-648
-1 149
-42
229
-1 610

Netto

Gemensamt för samtliga kommuner är att gräsvård överskred resp budget då det svala sommarvädret
medförde att gräset växte hela sommaren och även klippningsperioden på hösten förlängdes pga det
varma höstvädret.
Hällefors: Även skötsel av offentliga platser har kostat mer än budgeterat.
Lindesberg: Vård av träd och buskar i parker, skötsel av sommarblommor och renhållning av offentliga
platser pga ökad nedskräpning kostade mer än budgeterat.
Ljusnarsberg: Lägre kostnader för underhåll av parkanläggningar och lekplatser balanserar överskridandet för gräsvård.
Nora: Lägre kostnader för underhåll av lekplatser, sommarblommor samt skötsel av offentliga platser än
budgeterat gör att processen visar ett positivt resultat.

Park/Skog
Under april genomfördes skyddsjakt på kanadagäss vid Loppholmen i Lindesberg med anledning av den sanitära olägenhet de medför.
Park/Skogprocessen har under året tecknat nya avtal för skogsvårdstjänster och arboristtjänster med ForImp AB och Maskinringen.
Genomgång av riskträd och gallrings- och röjningsåtgärder har under året påbörjats och leder
till tryggare tätortsnära skogar som anpassas till rekreation. Även hänsyn kommer att tas till
utveckling av naturvärden.
Under sommaren gjordes stora insatser med bekämpning av jätteloka enligt handlingsplanen.
En informationskampanj och de utförda åtgärderna visar ett gott resultat. Verksamheten räknar
med att bekämpningsinsatserna kommer att leda till en tydlig minskning av jättelokan framöver.
Införandet av en app för felanmälan har visat sig vara till hjälp vid uppföljning av ärenden med
t.ex. jätteloka och riskträd på ett strukturerat sätt.
Arbeten med nyinvesteringar i lekplatser och parker har fortsatt under året och flera lekplatser
har nu träflis som fallunderlag.
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Under året färdigställda lekplatser:
-

Storå, Långåkersvägen
Öskevik
Grythyttan, Skiffergatan
Hällefors, Schillingvägen
Gusselby
Rockhammar, badet

Bevattningstekniken för ett större antal blomurnor har förbättrats med stora tankar som är
enkla i hanteringen.
Under året har verksamheten fått förelägganden från BMB att ta hand om både kemiskt avfall
och asbest som har dumpats i skog och mark på andra markägares fastigheter.
Praktikenheten har under året i Nora och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet, bl a röjning av badplats, pulkabacke, skötsel av lekplatser, målning av räcken och stolpar.

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
Vid lekplatsbesiktningar besiktigas även träd i anslutning till området.

Framtid och verksamhetsutveckling
Verksamheten kommer att arbeta med renhållningsfrågor i parker och på gator och torg.
Ogräsbekämpning med hetvatten kommer att provas.
Upprättandet av skötselplaner för parker och andra grönområden fortsätter. Besiktning av träd i
anslutning till lekplatser, bad, idrottsplatser, gator och parker kommer fortsatt att dokumenteras.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Parkinvesteringar, nyinvest i träd
Lekplatser och avetableringar

Budget 2015
720
220
500

Bokslut 2015
646
200
446

Lindesbergs kommun
Föryngring av träd
Lekplatser
Norrtullstorget Lindesberg

1 450
150
1 200
100

1 111
109
869
133

Ljusnarsbergs kommun
Lekplatser
Rydbergsdal och Trekanten
Allersta tomten Ljusnarsberg

1 111
411
200
500

695
43
107
545

300
300

182
182

Nora kommun
Parkutrustning, träd planteringar
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Hällefors: Parkinvesteringar, grönytor korsning Stationsvägen/Sikforsvägen, pågående arbeten slutförs
2016. Lekplatser, kompletteringar med nya lekredskap i Grythyttan Skiffergatan och vid Schillingvägen i
Hällefors. Kompletteringar och återställning efter grävarbeten utförs 2016.
Lindesberg: Föryngring träd, nya trädskydd är monterade och nya urnor för plantering är inköpta.
Lekplatser, nya och renoverade lekplatser i Öskevik, Gusselby och Rockhammar. I Storå färdigställdes lekplatsen som byggdes 2014. Justeringar/färdigställande utförs 216. Lekplatsen i Storå Hällaboda skjuts på
framtiden. Norrtullstorget, nya trädskydd är monterade, nya urnor samt bevattningssystem är införskaffade.
Ljusnarsberg: Lekplatser, kompletteringar av lekplatsen vid Malmtorget, byggnationen av lekplatsen vid
Riggards flyttas till 2016. Rydbergsdal och Trekanten, avverkning av riskträd vid Trekanten samt nyplantering. Plantering av träd vid Kyrkogårdsgatan. Kompletterande planteringar under hösten hanns inte
med. Allersta tomen, på grund av dåliga schaktmassor (rivningsmaterial) blev projektet fördyrat.
Nora: Renovering av staket mellan Lärkesdammen och Lärkesskolan. Inköp av nya papperskorgar. Kompletterande planteringar under hösten hanns inte med.

Nyckeltal
Parkunderhåll
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare

2012

2013

2014

2015

1 069
153

1 221
175

1 456
210

1 298
185

4 422
192

5 022
217

5 195
223

5 330
226

1 090
225

1 180
242

790
161

1 118
227

1 548
150

2 268
218

2 106
203

1 641
156

8 130
180

9 691
213

9 547
210

9 387
204
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Process Idrott
Processen ska svara för
Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2015
Kostnader Intäkter
7 622
7 622
122
118
8 009
8 560
462
461
828
757
17 043
17 518
4 387
3 659

Budget 2015
Netto Kostnader Intäkter
0
7 860
7 860
-4
118
118
551
8 831
8 831
-1
461
461
-71
757
757
475
18 027
18 027

Netto
0
0
0
0
0
0

Resultat
Bokslut 2014
2015 Kostnader Intäkter
0
-4
551
-1
-71
475

Netto

Hällefors: Budget i balans.
Lindesberg: Lägre nyttjandegrad i ishallarna gjorde att idrottsprocessen visar ett överskott mot budget.
Ljusnarsberg: Budget i balans.
Nora: En extrainsatt röjning vid Norvalla gjorde att budgeten överskreds något.

Idrottsanläggningar
Avtalet mellan Lindesbergs kommun och Lindlövens IF har bl a medfört utökade öppettider för
ishallen Lindehov. Någon uppspolning av is i Lindehov runt midsommarveckan utfördes inte i år
eftersom träningslägret för ungdomar som Lindlöven tidigare har ordnat inte blev aktuellt
denna sommar. Isen spolades upp först under vecka 31.
I år tillkom inga extra ishallsveckor i någon hall på grund av uteblivet kvalspel.
Med anledning av ny entreprenör fördes under våren samtal mellan Nora-Pershyttans BK,
entreprenören, BKT och Nora kommun angående skötseln av i första hand Norvalla IP. En bra
dialog är nu förankrad mellan BKT – föreningen - och entreprenören.
Under hösten har ett driftövervakningssystem installerats på kylkompressorn till ishallen på
Lindehov. Detta för att fånga upp eventuella maskinstopp under tider då ishallen är obemannad.
Belysningsarmaturer har under året bytts ut på tre elljusspår, Norvalla, Fellingsbro och Vedevåg,
till LED-belysning. Energiåtgången minskar från 70 W till 20 W per armatur.
Två robotgräsklippare har införskaffats till Råssvallens IP och under våren 2016 ska fotbollsplanen klippas med två klippare.
I Hällefors har omklädningspaviljongen vid Sångens badplats byggts om med ett soldäck och en
handikappramp upp till omklädningsrummen.
På Olovsvallen i Kopparberg har en ny kiosk för försäljning byggts, arbetet har utförts tillsammans med föreningen Kopparbergs BK.
Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
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Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt.
Framtid och verksamhetsutveckling
Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka framtida driftformer.
Rörelsevakter ska installeras för inomhusbelysning. Luft- och bergvärmepumpar ska installeras
för att ersätta direktverkande el respektive olja.
Processen ska tillsammans med de andra processerna inom Bergslagens kommunalteknik,
kommunerna och Bergslagens Miljö- och byggförvaltning hitta samordningsvinster för att
möjliggöra effektiviseringar.
Förslag på en femårig underhåll- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en långsiktig planering.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Sångens badplats-Rivn och ombyggn badpaviljong
Lindesbergs kommun
Råssvallen, dränering och robotklippare
Lindehov, driftövervakning kompressor
Elljusspår

Budget 2015
300
300

Bokslut 2015
266
266

625
225
150
250

444
137
83
224

85
85

84
84

350
0
350

343
56
287

Ljusnarsbergs kommun
Kiosk Olovsvallen
Nora kommun
Fotbollsplaner Hagbyängar utredning
Idrottsinvesteringar

Hällefors: Sångens badplats, återstår målningsarbete som kommer att utföras 2016.
Lindesberg: Råssvallen återstår anslutning av laddstation. Lindehov blev billigare pga att plc-styrning till
kompressorerna inte behövdes bytas.
Nora: Idrottsinvesteringar avser ny belysning på elljusspåret Norvalla.

37

Årsredovisning 2015

Process Lokalvård
Processen ska svara för
Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås för
alla som vistas i lokalerna.
Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2015
Kostnader Intäkter
2 302
2 302
5 431
5 423
19 874
19 322
3 780
3 638
7 604
7 739
38 991
38 424
4 085
3 145

Budget 2015
Netto Kostnader Intäkter
0
2 338
2 338
-8
5 269
5 269
-552
19 174
19 174
-142
3 663
3 663
135
7 564
7 564
-567
38 008
38 008

Netto
0
0
0
0
0
0

Resultat
Bokslut 2014
2015 Kostnader Intäkter
0
2 261
2 261
-8
5 273
5 058
-552
16 715
16 956
-142
3 536
3 784
135
7 215
7 372
-567
35 000
35 430
3 834
3 140

Netto
0
-216
241
248
158
431

Processen visar ett negativt resultat på 567 tkr.
Hällefors: Intäktsöverskott beroende av ersättning för nystartsjobb, samtidigt ett kostnadsunderskott
hänförligt till personalkostnader ger ett nollresultat.
Lindesberg: Utökning av städobjekt medför ett intäktsöverskott med 150 tkr. Kostnadsunderskottet på
700 tkr består till största delen av personalkostnader. Vikariekostnaden är hög vilket beror på hög korttidsfrånvaro samt att efter övertagandet av förskolor finns krav på att ersätta lokalvårdare fullt ut vid
första frånvarodagen vilket resulterat i fler tillfällen med vikarier.
Ljusnarsberg: Driftbidraget visar ett budgetöverskott på 106 tkr samtidigt visar fakturerade städtjänster
ett underskott. Kostnadsunderskottet består till största delen av personalkostnader.
Nora: Det positiva resultatet på 135 tkr består av ett intäktsöverskott på 175 tkr för fakturerade
städtjänster, samtidigt visas ett kostnadsunderskott som till största delen beror på ökade kostnader för
reparationer och underhåll av maskiner.

Lokalvård
Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det rör sig om ca 200 verksamheter såsom skolor, förskolor, bibliotek, idrottsanläggningar och kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och strävar efter
att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt, utan att göra avkall på kvaliteten.
Under året har verksamheten påbörjat ett projekt med att lägga in alla städobjekt i ett städprogram. När objekten är inlagda i städprogrammet går det snabbt att för enskilda objekt få
fram städtider, kostnader, kvalitet, avverkningsgrader, kostnadsberäkningar, nyckeltal etc.
Programmet innehåller även delar för kunduppföljning, maskininvesteringar och indexuppräkningar.
Under året etablerades verksamheten i ett nätverksforum, ”Att mäta det omätbara”, vilket är ett
jämförelsenätverk inom städverksamhet. Länets kommuner, även kommuner utanför länet, är
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representerade i nätverket. Under höstens träff diskuterades olika jämförelsetal, t ex vikariebehov, sjukfrånvaro och maskinanvändning.
Under våren besöktes lokalvården i Karlskoga för att ta del av hur Karlskoga och Degerfors
kommuner arbetar med städverksamheten. Kommunerna informerade om arbetet med systematisering och med fortbildning av personalen som en del av vardagen.
I Lindesbergs kommun har det under året tillkommit städobjekt avseende städning av allmänna
ytor på sex äldreboenden.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, och säkerhet har en kartläggning av risker genomförts och analyserats för att upptäcka om fysiska och psykiska arbetsmiljöproblem finns ute på arbetsplatserna. Handlingsplaner med åtgärder kommer att tas fram. I
samband med servicesamtalen läggs särskild vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i
verksamheternas skyddsronder.
Vid ett par tillfällen vid lokalvård på skolor, har medarbetare upplevt rädsla för hot och våld. Ett
samarbete med skolorna angående information och åtgärder planeras.
Två storträffar genomfördes under våren och en träff med hela BKT till julavslutning i december.
Vid första träffen inbjöds gymnasiechefen i Lindesberg och en polis för att ge en nulägesrapport
avseende droger. Lokalvårdens medarbetare finns varje skoldag på skolorna och är en viktig
resurs när det gäller att se eventuella avvikelser. På julträffen gavs en föreläsning om förändringar och hur vi som individer påverkas av detta.

Framtid och verksamhetsutveckling
Processen strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt och, för våra kunder, önskvärt sätt. Den täta dialogen med kunderna fortsätter liksom den regelbundna kvalitetsuppföljningen. Målarbetet kommer att fokusera på kundnytta, mervärde och vidareutveckling, bland
annat genom certifiering av personalen enligt SRY. På lång sikt ska alla lokalvårdare vara
certifierade vilket höjer både status och självkänsla.
Aktiv omvärldsbevakning kommer att bedrivas för att fånga det senaste inom metoder, hjälpmedel och maskiner. Strävan mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet fortsätter,
vilket ger positiva effekter på arbetsmiljö och städkvaliteten.
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtal som en förutsättning för att maximera kundnyttan inom givna budgetramar. Kvaliteten är fortsatt i fokus och mäts genom NKI, Nöjd-KundIndex.
Ett valideringsprotokoll för SRY är under framtagande och blir till hjälp för att kunna bedöma
hur långt medarbetarna har kommit i SRY-utbildningen och anpassa utbildningarna därefter.
Det underlättar också i certifieringsprocessen, då det i vissa fall kanske räcker med att endast
genomföra provet för att bli certifierad.

Måluppfyllelse


Fortsätta arbetet med kundnöjdhet och dialog. Kundnöjdheten ska vara i nivå
med, eller högre än, föregående år.
Servicesamtalen har skett kontinuerligt under året och samtidigt tas Nöjd-Kund-Index
fram. På en fem-gradig skala har kundnöjdheten för kvalitet ökat till 4,24 mot 4,19 föregående år, även för service har en ökning skett till 4,44 mot 4,39 föregående år.
Målet är uppnått.
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Arbeta för att hålla en hög kvalitet på våra tjänster genom att fortlöpande förnya
och förbättra de olika delarna av vår verksamhet.
Lokalvårdsutbildningar har genomförts, översyn av maskiner utförs regelbundet och
systematisk genomgång av frekvenser och ytor på städobjekten pågår.
Målet är uppnått.
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Process Återvinning
Processen ska svara för
Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar.
Drift av återvinningscentraler.
Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl.
Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2015
Kostnader Intäkter
8 416
8 416
8 882
9 359
21 864
21 826
7 908
7 701
9 982
10 483
57 052
57 785
17 447
9 227

Budget 2015
Netto Kostnader Intäkter
0
8 379
8 379
477
9 510
9 510
-39
21 651
21 651
-207
7 862
7 862
502
10 470
10 470
733
57 872
57 872

Netto
0
0
0
0
0
0

Resultat
Bokslut 2014
2015 Kostnader Intäkter
0
7 789
7 789
477
8 495
9 105
-39
20 739
20 207
-207
7 444
7 579
502
9 979
10 333
733
54 446
55 012
21 383
15 598

Netto
0
610
-533
135
354
566

Hällefors: Det positiva resultatet beror till största del på lägre entreprenadkostnader än beräknat för
insamling av avfall.
Lindesberg: Budget i balans.
Ljusnarsberg: På grund av stora reserveringar, 590 tkr, för ackumulerade befarade kundförluster visar
processen ett negativt resultat i Ljusnarsbergs kommun.
Nora: Det positiva resultatet är en följd av dels lägre kostnader för entreprenaden för insamling av avfall
och dels av att avfallskärl inte kunnat köpas in i planerad takt på grund av leveransproblem hos leverantören.

Insamling
Märkning av kärl för digital avläsning har genomförts i samtliga kommuner. Tekniken innebär
att tömning av kärl registreras genom en avläsningsutrustning på hämtningsfordonet och en
tagg/transponder på kärlet. Vid tömning av sopkärlet läses taggen av automatiskt in till en dator
i hämtningsfordonet och uppgiften skickas mobilt till verksamhetssystemet. Om kärlet av någon
anledning inte kan tömmas eller är överfullt rapporterar chauffören detta via datorn i bilen.
Även dessa avvikelser skickas direkt till verksamhetssystemet.
Förbättringsarbetet av arbetsmiljön när det gäller hämtning av avfall och slam fortsätter. Besök
har gjorts på flertalet hämtställen där man bl a tittat på transportvägar och avfallsutrymmen.
Processen arbetar med frågan i samarbete med entreprenörer och arbetsmiljöverket.
Nya avtal för insamling av slam gäller från 1 februari i år. För kommunerna Ljusnarsberg, Nora
och Hällefors tecknades avtal med NLF Nora-Lindefrakt AB och för Lindesbergs kommun med
Örebro Slamsug AB, ÖSAB. Båda avtalen gäller fyra år.

Deponier
Arbetet på Södra Måles (Lindesberg) och Skärets (Ljusnarsberg) deponier fortsätter enligt
sluttäckningsplanerna. Askor och slam har fortsatt att levereras till båda anläggningarna.
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Under året fortsatte sluttäckningen av ytterligare 1 ha på Skärets deponi. Avtal med Hans
Andersson Recycling AB tecknades, de slutförde ca 40% innan vädret inte tillät fortsatt arbete.
Så snart det torkat upp till våren fortsätter arbetet. På Södra Måles deponi har material
levererats för kommande sluttäckning.
Genom att låta sluttäckningen ske etappvis kan erfarenheter från tidigare täckningar användas i
den fortsatta sluttäckningen. Dessutom är det möjligt att dra nytta av att tekniken hela tiden
utvecklas. Syftet med sluttäckning är att minska deponins påverkan på omkringliggande miljö.
Länsstyrelsen informerade 2013 kommunerna i Örebro län om att inventering och riskbedömning av nedlagda kommunala deponier måste göras, eftersom sådan saknas i flera kommuner.
Inom BKT:s geografiska verksamhetsområde är mycket arbete redan gjort men inventeringen
behöver uppdateras för att deponierna ska kunna riskbedömas och riskklassas enligt MIFO,
Metodik för inventering av förorenade områden. Projektet är påbörjat och beräknas vara klart i
början av 2016.

Återvinningscentraler
I arbetet med verksamhetsmålet att utöka antalet återvinningsbara fraktioner på återvinningscentralerna (ÅVC) infördes utsortering av gips under våren. Ytterligare fraktioner som kan vara
möjliga alternativ för utsortering är isolering, grovplast och textilier. Studiebesök på andra ÅVC
har gjorts och kontakt har tagits med företag som omhändertar bl a grovplast.
I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställts
ut på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under perioden april-december har
kommuninvånarna skänkt totalt 40 tkr som gått vidare till Barncancerfonden (varav 4 tkr från
Hällefors, 5 tkr från Lindesberg, 20 tkr från Ljusnarsberg och 11 tkr från Nora). Insamlingen
kommer att fortsätta under 2016.
Under året har tre besöksmätningar genomförts på samtliga ÅVC. Vid första mätningen, vecka
11, kom det totalt på samtliga ÅVC:er 2 184 besökare. Vid andra och tredje mätningen, vecka 29
resp vecka 46, kom det totalt 3 956 resp 2 644 besökare.
I maj utfördes en enkätundersökning där besökarna på ÅVC fick svara på frågor hur de upplever
skyltning, öppettider mm. Svaren visar att besökarna är nöjda med sina besök men önskar generösare öppettider. Från april 2016 kommer Södra Måle och Gyltbo att hålla öppet ytterligare en
dag i veckan.
Vissa omstruktureringar har gjorts på samtliga ÅVC:er för att göra det enklare för besökare vid
avlämning. På Gyltbo ÅVC har ytan för containerparken asfalterats med ett mycket gott resultat.
I Nora har en del av ytan för träavfall asfalterats.

Behandling
Avtal avseende hämtning, transport och behandling av skrot är förlängt med Stena Recycling AB
till april 2016. Med skrot avses bl.a. restprodukter av stål och metall som lämnas på återvinningscentralerna av allmänheten. Blandkabel sorteras ut och läggs i för ändamålet avsedda kärl.
Avtal har tecknats med Gipsrecycling AB avseende hämtning, transport och behandling av gips.
Insamlat gips återvinns till nya gipsskivor.
Under året genomfördes upphandling avseende hämtning, transport och behandling av ris.

Externt samarbete
Bergslagens kommunalteknik ingår i AGÖ, Avfallsgrupp Östra Värmland. Ett forum där aktuella
frågor rörande avfallshantering diskuteras och utreds.
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Avfallsinformation
Förslag till ny avfallsplan 2016-2020, är framtagen för att antas av samtliga medlemskommuner.
Samarbetet med avfallsambassadörer på process Lokalvård har fortsatt under året. De informerar ute i verksamheterna om kompostering och övriga sorteringsmöjligheter så att avfallet
som går till förbränning kan minimeras.
Process Återvinning har under året deltagit och informerat om avfallshantering i olika forum bl.a
på arbetsmarknadsmässor, hos bostadsbolag, hyresrättsföreningar samt skolundervisning i SFIklass.

Systematiskt arbete
Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits
enligt upprättad handlingsplan. Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna
enligt egenkontroll.
Process Återvinning fick under våren besök av arbetsmiljöverket som informerade om risker för
skador och olyckor i samband med hämtning av hushållsavfall. Detta besök utmynnade i en riktad information till villaägare i Hällefors kommun angående kärlplacering, detta för att förbättra
avfallshämtarnas arbetsmiljö.

Framtid och verksamhetsutveckling
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för våra kunder till återvinningscentralerna. Enligt en extern utredning framkom synpunkter på att ÅVC:n i Lindesberg bör få en
mer central placering. Förslag på placering är norra delen av centrala Lindesberg. Enligt utredningen bör detta ske i samband med att deponin i S Måle sluttäcks.
Införandet av digitala hjälpmedel vid avfallshämtning, uppmärkta avfallskärl, ger bättre kvalitet
vid avfallsinsamling samt förbättrade administrativa rutiner.
Två svårfinansierade miljöåtgärder är att rena lakvatten från deponierna lokalt istället för att
som idag leda det till våra reningsverk samt att återställa och minimera negativa miljöeffekter
från gamla deponier i området.
Återbruken fortsätter i liten skala på återvinningscentralerna. Det finns behov av att vidareutveckla verksamheten och få in fler intresserade aktörer.
Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar bör samlas hos
kommunerna. En utredning är tillsatt och i mars 2016 ska en rapport presenteras om hur ett
överlämnande till kommunerna ska kunna genomföras. Intentionen är att det ska bli enklare för
hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för
Bergslagens kommunalteknik att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling.
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Måluppfyllelse


Antal hushåll som sorterar ut biologiskt avfall ska öka med 5% jämfört med 2014.
Utsortering av biologiskt avfall ligger kvar på samma värde som föregående år, 73%.
Målet är ej uppnått



Utöka antalet återvinningsbara fraktioner på återvinningscentralerna.
Ny fraktion för återvinning av gips infördes under året.
Målet är uppnått.



Minska volymen lakvatten från nedlagda deponier som skickas till reningsverken.
På Skäret har sluttäckning påbörjats som en åtgärd för att minska lakvattnet.
Vid Skäret ÅVC har lakvattensmängden minskat med 24% och vid S:a Måle ÅVC har
lakvattensmängden minskat med 6% jämfört med år 2014.
Målet är uppnått.



Digital avläsning vid avfallshämtning ska vara infört i alla kommuner under 2015.
Digital avläsning vid avfallshämtning är genomförd i samtliga kommuner.
Målet är uppnått.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Asfaltering S Måle
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Justering av yta för träavfall
Insynsskydd Ängarna ÅVC
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Budget 2015
0

Bokslut 2015
0

240
240

217
217

0

0

80
80

12
0
12
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Nyckeltal
BKT totalt
Utsortering av biologiskt avfall är oförändrat mot föregående år, 73%. Sedan föregående år har en liten ökning
av utsorterat biologiskt avfall skett i tre av kommunerna - Hällefors, Ljusnarsberg och Nora - medan det i Lindesberg
har skett en minskning med 1 procentenhet.

23%

27%

Blandat avfall

Utsort matavfall
Hemkompost

50%

Hällefors
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 2 procentenheter mot föregående år.

Lindesberg
Utsortering av biologiskt avfall har minskat med 1 procentenhet mot föregående år.

21%

31%

31%

21%

Blandat avfall

Blandat avfall

Utsort matavfall

Utsort matavfall

Hemkompost

Hemkompost

58%

38%

Ljusnarsberg
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1 procentenhet mot föregående år.

Nora
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1 procentenhet mot föregåemde år.

20%

24%
44%

25%

Blandat avfall

Blandat avfall

Utsort matavfall

Utsort matavfall

Hemkompost

Hemkompost

32%

55%
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät
Processerna ska svara för
Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät.
Drift- och underhåll av VA-ledningsnät.
Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten.
Att avleda avloppsvattnet.
Att rening av avloppsvattnet sker på ett miljöriktigt sätt.
VA-verksamheten är uppdelad i två processer:
 Process VA-anläggning som ansvara för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till
abonnent samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2015
Kostnader Intäkter
20 428
20 428
19 193
19 246
37 399
36 670
17 212
17 420
15 933
16 916
110 165 110 679
26 877
23 817

Budget 2015
Netto Kostnader Intäkter
0
18 310
18 310
53
19 210
19 210
-729
36 395
36 395
208
16 635
16 635
982
17 385
17 385
514 107 935 107 935

Netto
0
0
0
0
0
0

Resultat
Bokslut 2014
2015 Kostnader Intäkter
0
17 102
17 102
53
17 914
18 237
-729
34 145
35 334
208
16 498
16 614
982
15 231
17 125
514 100 891 104 411
19 445
13 665

Netto
0
323
1 189
116
1 893
3 521

Processerna visar ett positivt resultat med 514 tkr.
Hällefors: Resultatet inkluderar en nedskrivning av anläggningstillgångar med 1 536 tkr.
Lindesberg: Kostnadsunderskottet på 1 000 tkr beror på ökat underhåll av ledningsnätet. Ökat antal
anläggnings- och anslutningsavgifter beroende på ökad bebyggelse ger ett intäktsöverskott. Totalt visas
ett underskott med 730 tkr.
Ljusnarsberg: Ett intäktsöverskott på 785 tkr beror på bryggeriverksamheten. Ackumulerade befarade
kundförluster, 1 350 tkr, drar dock ner resultatet.
Nora: På grund av svårigheter att rekrytera personal till vakanser samt att prioriteringen har legat på
investeringsprojekt så visas ett kostnadsöverskott med 1 450 tkr. Ett intäktsunderskott på 470 tkr
beroende på lägre brukningsavgifter ger ett resultat på plus 980 tkr.

Dricksvattenförsörjning
Av kommunens invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26
vattenverken är årsproduktionen ca 4,5 miljoner m3. Vattenförsörjningen baseras till största
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Tillgängligheten på dricksvatten
har varit nära nog 100 %.
Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets anvisningar och av Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) fastlagt
kontrollprogram.
BMB har genomfört revision av vattenverksamheten, där HACCP - egenkontrollen, granskades
och godkändes. Kritiska kontrollpunkter följs upp och desinfektionens effektivitet ska redovisas.
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HACCP-arbetsgruppen i nya organisationen ska revideras med tydlig ansvarsfördelning. I nya
organisationen ansvarar produktionschefen för kompetensdokumentation som visar att
personalen har tillräcklig utbildning. Den nya kompetensmodulen ska driftsättas snarast. Faroanalyser ska specificeras på några punkter.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.

Övriga arbeten – dricksvatten
För att minska risken för vattenburen smitta ökas antalet säkerhetsbarriärer. Installationen av
UV-ljus på de större vattenverken och på lämpliga punkter i ledningsnätet fortsätter som skydd
mot parasiter.
Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska
antalet anmärkningar och omprover. Uppföljning visar att det krävs en ökad grundklorering.
Arbetet med framtida vattenförsörjning pågår. Vätternvatten kan bli framtida huvudvattenförsörjning till Lindesberg och Nora, som nu är fullvärdiga medlemskommuner. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen. Undersökningar av grundvattenförekomst för reservvatten har gjorts
för Lindesberg, Nora och Löa men kvaliteten är inte godkänd för fortsättning.
Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett förhandlingar med markägaren för markköp av Ljusnarsbergs reservvattentäktområde.
Flertalet av de mindre vattenverken Rockhammar, Spannarboda, Pilkrog och Grönbo har problem med råvattenkvaliteten och kräver omfattande beredningssteg. Utredning har startats för en
sambyggnad med överföringsledningar från Rya vattenverk i Lindesberg.
Vid Spannarboda är filter installerat för att klara en godkänd fluoridhalt.
Löa vattenverk utreds för kapacitets-och kvalitetshöjning. Det planeras för att dricksvattenförsörjning i framtiden ska ske från Vasselhyttan.
Arbetsmiljön vid Rya vattenverk har förbättrats genom styrd ventilation, men ytterligare åtgärder krävs för att sänka radonhalten. Renoveringsalternativ är framtagna inför kommande upprustning av verket. Banverket förstärker skyddsvallen till järnvägen i Rya.
Jeppetorps upprustning är klar och revidering av skyddsområdesföreskrifterna är påbörjade.
Yxsjöbergs vattenverk har kompletterats med säkerhetsbarriärer och en lågreservoar med
kapacitet för att klara en dygnsförbrukning.
Älvestorps vattenverk är upprustat och installation av säkerhetsbarriär, UV-ljus, är påbörjat.
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår med översyn av tillträdesregler och
nyckelhantering.

Spillvatten
Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med
hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan
erhålls.
Inom verksamhetsområdet finns 22 större reningsanläggningar och ca 250 pumpstationer.
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Övriga arbeten – spillvatten
En ny förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår. Utredningsvillkor med miljöförbättringar på
ledningsnätet har redovisats till Länsstyrelsen.
Fasad- och takrenoveringen vid Fellingsbro reningsverk är i stort sett avslutad.
Vid Frövi reningsverk har slamförtjockning installerats och ny ventilation är driftsatt.
Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Ombyggnationer har pågått och nu
körs en försöksperiod med den nya processen för uppföljning av hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. Nytt tillståndsbeslut och begränsningsvillkor gäller från 2014.
Vid Nora reningsverk utvärderas den framtagna förstudien. Uppströmsarbete pågår i samarbete
med Orica och utsläppsmängderna av kväve har minskat. Under 2015 har uppföljning av förhöjda halter av bly i slammet spårats till Gyttorp, och åtgärder är vidtagna. Reningsverket har
beviljats tidsbegränsat hanteringstillstånd för brandfarlig vara och egenkontrollen har kompletterats.
Tillståndsprövning Frövi reningsverk är inlämnad till Länsstyrelsen.
Belastningen har minskat till Fjällbo reningsverk eftersom bryggeriet ändrat sin produktion.
Uppströmsarbetet har fortsatt och den spårade kadmiumkällan följs upp.
De mindre reningsverken har inspekterats av BMB för att klarlägga om kraven på normal eller
hög skyddsnivå uppfylls. Vid några mindre markbäddar har spolningar genomförts och reningsfunktionen har förbättrats avsevärt.

Ledningsnät
Ledningsnätet kartläggs med syftet att minska miljöpåverkan på recipient, belastning på
reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten
dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och en prioritering görs av var insatserna bör genomföras först. Handlingsplanen uppdateras efterhand som ekonomiska medel
fastställs.
BMB genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att verksamhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas. Ett tiotal omvandlingsområden av olika storlek är dokumenterade för
inkoppling på kommunala ledningsnätet, Saxhyttan, Silverhöjden, Hörken, Gusselby, Fornaboda,
Vibyn och Norasjöns Östra strand. En sambyggnadsplan finns framtagen som inkluderar både
dricksvatten och spillvatten.

Övriga arbeten – ledningsnät
Uppföljning av halvårsstatistik visar på ovanligt mycket vattenläckor, och att läckor på privata
fastigheter ökar. Kontakter med fastighetsägare som uppmanats att åtgärda läckage fungerar
bra och all kommunikation dokumenteras.
VA-banken, ett nytt kart-och ledningsnätssystem, är i drift och en tydlig införandeplan finns
framtagen.
Kompletterande flödesmätare har installerats på flera punkter i ledningsnätet.
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I centrala Lindesberg, Brodalen, Tredingen och Industriområdet är VA-utredningen gällande
nätets status slutförd. VA-arbeten längs Djupdalsgatan är avslutade. Projektering pågår för byggnation av gång-och cykelväg från kyrkogården till södra infarten, arbetet sker i samarbete med
Trafikverket. Arbetet med Norevägens spillvatten och ny läggning av dagvatten är färdigställt.
Projektet Vibyn i Frövi blev klart under året.
Vid Råsshallen i Guldsmedshyttan har arbetet med byte av ledningsnätsträckning avslutats.
I Kopparberg är nyläggningen av vatten- och spilledningar i Järnvägsparken färdigställd.
På Fasegatan pågår byte av spill-och vattenledning samt nyläggning av dagvattenledning, ett
samprojekt med Trafikverket.
I Hällefors är omläggningen av VA på Hagvägen avslutad. Etapp ett av arbetet med
Hammarvägen-Bergmästarvägen är färdigställd.
Dagvattenutredningar på Soltunet, Vitsippan och Dalsta i Nora är slutförda. Av ett 60-tal
felkopplade fastigheter är hälften nu åtgärdade.
VAP VA-Projekt AB är projektledare för Östra stranden och etapp ett Hitorp mot Vagnskjulberget är påbörjad. Överföringsledning och serviser beräknas färdigställda till våren 2016.
Återstående arbete vid Ås Sandvadsvägen i Nora är återställningsarbete.

Miljömålsarbete
De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet.







Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla BKT-kommuner.
Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet.
Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen med objektsinmätning.
Uppföljning och revidering av skyddsområdesföreskrifter.
Förstudie med projekteringsförslag för Nora reningsverk.
Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden.

Lagar och krav
För rötgasanläggningar gäller ny lagstiftning med krav på gassäkerhetsbesiktningar och riskanalys för explosionsfarlig miljö. Egenkontrollen är kompletterad för Bångbro och Nora. Utbildning av gasföreståndare och i hantering av explosiv vara har genomförts.
Enligt ny dammsäkerhetsreglering har en fördjupad damminspektion med konsekvensklassning
utförts på Bälgsjödammen. Ansökan om konsekvensklassning har lämnats.
Kemikalielagstiftningen CLP, förordning gällande klassificering, märkning och förpackning
(classification, labelling, packaging), och ändringar i Kemiska arbetsmiljörisker gäller från juni
2015.
Ny lagstiftning gäller för analys av radioaktiva ämnen i dricksvatten.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.
49

Årsredovisning 2015

VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning. BKT:s hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten.
För att klara kvalitetssäkringen och egenkontrollen måste tillsynsmodulen uppdateras. Det
senaste är en app för kvalitetssäkring.

Framtid och verksamhetsutveckling
Hälsosamt och rent dricksvatten, avloppsvattenrening så att inte sjukdomar sprids och en
vattenmiljö på god nivå är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län
krävs fler styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs
för att följa lagar och krav och bidra till en god miljö. Investerings- och reinvesteringsbehovet är
relativt stort och miljökraven ökar. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas och anpassning ske till ändrat klimat. En huvuduppgift är att verka för att de stora investeringarna sköts
och förnyas på ett optimalt sätt. Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling.
Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år och ledningsnäten ännu äldre.
Anläggningarna är till stor del i behov av modernisering, och ökade krav på verksamheten medför att driften ständigt måste förändras och utvecklas.
För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade
verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten.
Befintliga markbäddar och infiltrationsanläggningar klarar inte lagkraven med avseende på
reningseffekt. En utredning är påbörjad för att ersätta anläggningarna med ny teknik såsom
minireningsverk eller överföringsledningar.
Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fortsätter.
Begynnande klimatförändringar medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att
öka väsentligt i framtiden. Klimatförändringarna ställer stora krav på dricksvattenproduktion
och ledningsnät. En vattenförsörjningsplan är påbörjad med syfte att säkra dricksvattenförsörjningen på ett hållbart sätt.
Ett flertal mindre anläggningar börjar bli uttjänta och kommer att kräva reinvesteringar.
Vätternvattenprojektets mål är att nå en långsiktig lösning för Örebro läns kommuner, och BKT
deltar via Nora och Lindesbergs kommuner. Förstudien Vätternvatten upphandlas gemensamt
av Länsstyrelsen på uppdrag av kommuner inom länet.
Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av
alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är utförd, och förberedelser
och åtgärder för att avhjälpa skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för
klorresistenta parasiter i dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverk
och på ledningsnätet. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem ska upphandlas. Skalskydd förbättras löpande.
Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att
skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav.
I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område
med betydande översvämningsrisk.
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En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten är i drift och byggs på kontinuerligt. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av taxan och det egna kapitalet (VAfonden) utifrån investeringar t ex reservvatten, reningsverk och förnyelse av ledningsnäten.
Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egenel, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar.
Kemikalieinspektionen arbetar förebyggande för att begränsa farliga ämnen och ge möjlighet att
riskbedöma kemikaliegrupper. Branschorganisationen Svenskt Vatten genomför studier bl a för
att skapa en styrning mot god hållbarhet för svenskt dricksvatten och efterbehandling av slam
med syfte att förbättra avvattningsegenskaper samt eventuellt få en reduktion av läkemedelsrester.
VA-verksamheten har ett integrerat ledningssystem för driftövervakning, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet med syfte att systematiskt förbättra och tillse att lagar och krav följs. Dessutom finns system för fastighetsregister, ledningsnät och diariesystem. Dessa system bör integreras eller samordnas på ett strukturerat sätt, vartefter kraven skärps och aktiviteterna blir fler i
verksamheten.
Allt fler nya krav och nya uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av kvalificerad personal med specialistkompetens. Branschen står inför ett generationsskifte, och det
blir viktigt att ha en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare.
Analyser som branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt visar att vattentjänstsektorn
måste genomföra markanta investeringsökningar kommande år för att klara ökande krav på
vatten- och avloppstjänsterna. Faktorer som pekar på ökad kostnad är:







Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka.
Anpassningen till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.
Miljökraven ökar.
En stor del av anläggningstillgångarna är avskrivna och med nödvändiga investeringar
för att förnya infrastrukturen kommer taxan att behöva höjas.
Utbildningskostnad för personal ökar med ökade lagstiftningskrav.
Skyddet för miljön kan utgöra skäl för kommunens ansvar att ordna en allmän VAanläggning.

Måluppfyllelse


Antal vattenläckor, avloppsstoppar och källaröversvämningar ska minska, baserat
på tidigare årsstatistik.
Driftstörningar inrapporteras och dokumenteras kontinuerligt VA-banken. Antalet
vattenläckor och avloppsstoppar har minskat även källaröversvämningar har minskat.
Målet är uppnått.



Avloppsslammet ska vara godkänt för spridning till åkermark.
Slamprover tas enligt provtagningsprogram och analyseras.
Målet är uppnått.



Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska
inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut.
Provtagning på utgående vatten sker enligt schema. Analyserna sammanställs och uppföljning görs kontinuerligt. Samtliga utsläppsvillkor har rymts inom resp tillståndsbeslut.
Målet är uppnått.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Älvestorp vattenverk
Billockvägen
Lindesbergs kommun
Råsshallen ledningsnät
Säkerhet vattenverk
Frövi reningsverk
Fellingsbro reningsverk
Ventilation Frövi reningsverk
Ombyggnad Ldg reningsverk
Norevägen, dagvatten
Ljusnarsbergs kommun
Finnhyttans vattenverk
Fasegatan Kopparberg
Järnvägsparken Kopparberg
Nora kommun
Ås ombyggnad etapp 3
Säkerhet VV UV-ljus
Utbyte ledningsnät
Kungsgatan
Norasjön Östra stranden
Förstudie Nora RV
Dagvattenhantering

Budget 2015
3 750
750
3 000

Bokslut 2015
2 645
485
2 160

17 225
1 150
300
500
2 000
500
12 275
500

3 794
1 549
0
150
1 595
170
217
113

3 884
700
800
2 384

2 266
0
108
2 158

21 350
1 500
100
1 598
277
17 000
125
750

3 289
1 747
55
0
277
1 081
129
0

Hällefors: Älvestorp vattenverk startade under hösten och hann inte bli slutfört, begärt ombudgetering av
350 tkr. Billockvägen pågår.
Lindesberg: Råsshallen ledningsnät avlopp och VA-ledning. Säkerhet vattenverk har varit problem med
leverans av UV-ljus, begärt ombudgetering i sin helhet. Frövi reningsverk takbyte, begärt ombudgetering
av 350 tkr. Fellingsbro reningsverk tak och fasad pågår, begärt ombudgetering av 400 tkr. Frövi reningsverk ventilation pågår, begärt ombudgetering av 330 tkr. Ombyggnad Lindesbergs reningsverk en upphandling överklagades och därmed kom arbetet i gång sent på året. Norevägen dagvatten fortsätter nästa
år, begärt ombudgetering av 380 tkr.
Ljusnarsberg: Finnhyttans vattenverk, reservkraftverk och UV-ljus upphandlat under hösten, begärt
ombudgetering i sin helhet. Fasegatan och Järnvägsparken är båda startade sent under året, begärt
ombudgetering av 690 resp 230 tkr.
Nora: Ås etapp 3 klart, hela Ås-projektet gjordes klart under 2015. Säkerhet vattenverk problem vid
leverans av UV-ljus, begärt ombudgetering av 100 tkr. Utbyte ledningsnät planeras för ledningsbyte och
ny pumpstation i Svinamotarbacken, begärt ombudgetering av 1 500 tkr.
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Resultaträkning
Not
(Bel opp i tkr)

2015-01-01
--2015-12-31

2014-01-01
--2014-12-31

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Konsumtionsintäkter
Övriga intäkter
Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter

1
2
3
10

143 940
131 048
24 429
-1 247
298 170

122 196
124 837
26 239
-4 087
269 185

Verksamhetens kostnader
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

4
5
6
7

-132 125
-51 963
-95 640
-2 865
-282 593

-114 247
-44 840
-85 152
-2 524
-246 763

15 577

22 422

144
-16 418

228
-20 326

-697

2 324

-2 322

-4 524

-3 019

-2 200

Verksamhetens nettokostnad
Resultat från finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

8
9

Resultat före extraordinära poster
Reglering av resultat

11

Årets resultat
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Balansräkning
2015-12-31

2014-12-31

7 917
7 917

9 103
9 103

795

692

13
14
15

32 751
3 012
30 329
66 092

21 729
1 750
44 065
67 544

18

1 398
68 285
76 202

5 022
73 258
82 361

2 324
-3 021
-697

4 524
-2 200
2 324

17

580
0
580

720
0
720

19
20

27 618
16 485
32 216
76 319

28 285
20 985
30 047
79 317

Summa eget kapital och skulder

76 202

82 361

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

INGA
INGA

INGA
INGA

(Bel opp i tkr)

Not

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

12

Omsättningstillgångar
Lager
Materialförråd
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Balanserat resultat

10, 16

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys
Not
(Bel opp i tkr)

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier
Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta/kapitalkostnad
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av lager
Ökning/Minskning av leverantörsskulder
Ökning/Minsknning av övriga korta skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit
Förändring av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

18
18
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2015-01-01
--2015-12-31

2014-01-01
--2014-12-31

15 577

22 422

0
2 424
18 001

0
2 524
24 946

144
-16 418
-16 274

228
-20 326
-20 098

1 727

4 848

1 452
-103
-667
-2 333
-1 651

-1 459
-509
-1 629
11 754
8 157

76

13 005

-1 238

-2 855

-1 238

-2 855

-2 322
0
-140
-2 462

-4 524
-1 323
719
-5 128

-3 624
5 022
1 398

5 022
0
5 022
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Noter för den samlade verksamheten
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) samt god
redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund.
Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
(Belopp tkr)

Not 1

Kommunbidrag
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

2015

2014

23 287
77 178
15 859
27 616
143 940

20 230
61 083
13 018
27 865
122 196

I beloppet ingår driftbidrag från resp kommun samt under året utförda investeringar.

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Konsumtionsintäkter
Hällefors
27 744
26 237
Lindesberg
53 197
49 998
Ljusnarsberg
23 940
22 824
Nora
26 167
25 778
Summa
131 048 124 837
Övriga intäkter
Återbetalning Fora
0
1 847
Skogsprodukter
382
770
Skrot
1 415
1 730
Destruktionsavgifter
109
605
Anslutningsavgifter
2 543
1 216
Lönebidrag
3 244
2 841
Sålda tjänster och övrigt
19 980
17 230
Summa
24 429
26 239
Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr
-24 142 -22 912
Bidrag
-121
-160
Entreprenader och köp av verksamhet
-101 394 -86 065
Konsulttjänster
-6 468
-5 110
Summa
-132 125 -114 247
Övriga verksamhetskostnader
Lokalhyror
-2 631
-2 568
Hyra leasing anläggningstillgångar
-3 199
-2 543
Elkostnad
-17 897 -17 177
Bränsle, energi och vatten
-1 889
-1 902
Förbrukningsinventarier och material
-9 692
-7 396
Försäkringskostnader
-1 262
-1 171
Övriga verksamhetskostnader
-15 393 -12 083
Summa
-51 963 -44 840
Leasingavgifter: I beloppet för Hyra leasing anl.tillg ingår leasingavgifter för fordon,
maskiner och inventarier med 1 303 tkr (f.å. 1 096 tkr).
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(Belopp tkr)

Not 6

Not 7

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt för förbundet
Löner och ersättningar
Direktion
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Summa
Avskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar görs med följande procentsats:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Avskrivningar framgår av not 12.

Not 8

Not 9

Not 10

Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar
Övriga finansielle intäkter
Summa
Finansiella kostnader
Räntekostnader
Kapitalkostnader kommun
Summa
Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter

2015

2014

100
92
192

91
89
180

-391
-66 645
-67 036

-459
-61 142
-61 601

-4 392
-21 172
-25 564

-3 589
-18 388
-21 977

-2 865

-2 524

10-20%

10-20%

140
4
144

181
47
228

-65
-16 353
-16 418

-45
-20 281
-20 326

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp
medlemskommuns årsredovisning.

Not 11

Reglering av resultat
Reglering mot kommunerna av 2013 års resultat av de skattefinansierade
verksamheterna.

Not 12

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, ackumulerad avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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28 591
1 238
0
29 829
-19 488
-2 424
0
-21 912
7 917

25 805
2 855
-69
28 591
-17 034
-2 523
69
-19 488
9 103
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(Belopp tkr)

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18

Not 19

Not 20

Kundfordringar
Kundfordringar konsumtionsdebiteringar
Kundfordringar övrig fakturering
Summa
Övriga fordringar
Skattekonto
Momsfordran
Avräkning medlemskommuner
Övriga fordringar
Summa
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Checkräkningskredit
Beviljad limit
Utnyttjad kredit
Likvida medel
Kassa och bank
Belopp vid årets slut
Övriga skulder
Momsskuld
Personalens skatter mm
Avräkning medlemskommuner
Kortfristig del av långa skulder
Summa
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlön
Förutbetald intäkt
Övriga upplupna kostnader
Summa
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2015

2014

11 487
21 264
32 751

12 167
9 562
21 729

2 933
56
0
23
3 012

402
1 351
0
-3
1 750

23 076
322
6 931
30 329

37 467
251
6 347
44 065

2 324
-3 020
-696

4 524
-2 200
2 324

15 000
0

15 000
0

1 398
1 398

5 022
5 022

2 045
11 738
2 562
140
16 485

1 039
10 939
8 867
140
20 985

7 587
252
24 377
32 216

7 504
238
22 305
30 047
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Underskrifter
1 april 2016
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Begreppsförklaring
AME
Arbetsmarknadsenhet.

KNÖL
Kommunerna i norra Örebro län.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav.

Kortfristiga skulder
Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen

Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa
som betalas av abonnenter.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde.
Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december.
Balansräkningen visar hur tillgångarna har
finansierats, med skulder och eget kapital.
Bas-P/Bas-U
Byggarbetsmiljö planering och utförande.
CLP
Kemikalielagstiftning gällande klassificering,
märkning och förpackning.
(Classification, labelling, packaging)
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och
årets resultat (över-/underskott).
FoU
Forskning och utveckling, verksamhet som syftar
till att producera kunskap.
Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda år 2015 men som avser
år 2016 (fordran).
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2015 men som avser år 2016
(skuld).
HACCP
Faroanalys och kritiska styrpunkter.
(Hazard Analysis and Critical Control Points)

Långfristiga skulder
Skulder som har längre löptid än ett år från
bokslutsdagen.
MIFO
Metodik för inventering av förorenade områden.
NKI
Nöjd-Kund-Index.
Omsättningstillgångar
Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
Resultaträkning
Visar periodens resultat. Periodens intäkter
minus periodens kostnader inkl avskrivningar
utgör förändringen av eget kapital.
Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
medlemskommunerna.
SKL
Sveriges Kommuner och Landsting.
SRY
Servicebranschens yrkesnämnd.
TBE
Fästingöverförd hjärninflammation.
Tillgångar
Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.
Upplupna intäkter
Intäkter erhållna år 2016 men som avser år 2015
(fordran).

ISO
Internationella standardiseringsorganisationen.

Upplupna kostnader
Kostnader betalda år 2016 men som avser år 2015
(skuld).

Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar.

VA-banken
Underhållssystem för VA-ledninngsnät.

Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.

tkr = tusen kronor
mnkr = miljoner kronor
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Datum

2016-06-10

Bergslagens räddningstjänst årsredovisning 2015, dnr KS
16/00153
Beslutsunderlag
Bergslagens räddningstjänsts direktionsprotokoll 2016-03-23 § 11
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning och revisionsberättelse 2015
Ärendet
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och
verksamhet under 2015 i en årsredovisning.
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2015 och de
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet.
Ekonomi

BRT redovisar för räkenskapsåret 2015 ett negativt resultat på 1,6 miljoner
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors,
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. En förklaring till det negativa
resultatet är, som det beskrivs i årsredovisningen, extra ordinära
”omställningskostnader” i samband med planering, avveckling, flytt och
installation av nya brandstationen i Degerfors och ökade hyreskostnaden i
den nya stationen i Karlskoga. Dessa kostnader redovisas som extra
ordinära kostnader i resultaträkningen.
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där
respektive avdelning särredovisas:
Stabsavdelning
Räddningstjänstavdelning
Brandskyddsavdelning
Larmcentral
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens
bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är god inom
förbundet.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3
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Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter.
Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, kommunikations-, drifts-,
utrustnings-, försäkrings- och avskrivningskostnader.
Under 2015 har förbundet erhållit 6,7 miljoner kronor i driftbidrag från
Hällefors kommun. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 2,5
miljoner kronor. Investeringarna avser främst fordon, larmcentral och fasta
inventarier i Karlskogas och Degerfors brandstationer.
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2015
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet.
Förvaltningen kan konstatera att underskottet som är för verksamhetsåret
2015 har finansierats av tidigare års överskott. Totalt har förbundet ett eget
kapital på 36,7 miljoner kronor vid 2015 års utgång.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2015 godkänns.

-

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet önskar ordförande Christina
Johansson (M) till protokollet att kommunalförbundets årsredovisning borde
behandlas före kommunens årsredovisning.
Ewa Stålberg (M) ansluter till Christina Johanssons (M) yttrande.
Ordförande Christina Johansson (M) önskar till protokollet att hon motsätter
sig att kommunalförbundet bygger eget kapital.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga gällande hyresmodellen i
kommunalförbundet vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och Per
Karlsson (M).
Per Karlsson (M), Allan Myrtenkvist (S) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan
att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2015 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Ritha Sörling (V) till
protokollet att behandlingen av kommunalförbundets årsredovisning bör ske
innan kommunens årsredovisning.
Christina Johansson (M) ansluter sig till Ritha Sörlings yttrande, önskar för
egen del till protokollet att förbundet inte bör bygga eget kapital med
medlemmarnas skattemedel, samt yrkar i övrigt bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2015 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

Bergslagens
Räddningstjänst

Årsredovisning 2015

Omslagsbild Brandstationen Degerfors

Antagen av direktionen 2016-03-23

dnr: 2016/0159-145
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Ordförande har ordet

Bergslagens Räddningstjänst (BRT) verksamhet för år 2015 kommer med denna berättelse att läggas
till handlingarna.
Året har som tidigare år varit fylld av olika uppgifter som varit till gagn för medborgarna inom våra
kommuner.
Arbetsområden
Året 2015 inleddes med en presentation av och för den ”nya” direktionen över hur arbetet i stort går till
inom BRT. Direktionens första uppgift var att ta fram ett nytt handlingsprogram för åren 2016-2019.

Remissutgåva av handlingsprogram med tillhörande ekonomiska plan presenterades för vår samrådsgrupp, ÖV-gruppen. Det ansågs att BRT:s äskade medel var mer än det utrymme som fanns att tillgå
inom medlemskommunernas budgetar. Den främsta orsaken till den höga uppräkningen var ökade
kostnader i samband med de nya stationerna i Karlskoga och Degerfors samt ny hyresmodell för de
äldre stationerna. ÖV-gruppen och direktionen beslutade att innevarande handlingsprogram skulle
gälla även för 2016 och direktionen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till handlingsprogram med
ekonomisk plan för åren 2017-2019. För BRT innebar detta att hitta kostnadsreduceringar inom befintlig verksamhet inför 2016.
Brandstationer
I september invigdes den nya stationen i Degerfors vilket innebär att förbundet har fått ännu en ny
ändamålsenlig station till sitt förfogande. Detta tillsammans med den nya stationen i Karlskoga får
detta anses som historiskt positiva händelser inom förbundets område.
Den planerade ombyggnaden för samlokalisering med ambulansen i Filipstad kommer ej att genomföras enligt tidigare planering. Vid stationen i Kristinehamn kommer hyresavtalet att förändras mot kommunen där BRT och ambulansens hyresavtal separeras. I Lesjöfors har ombyggnad av hygienutrymmen för kvinnlig personal skett.
Övrigt
Direktionen har på sedvanligt sätt fastställt och genomfört internkontrollplan för 2015 och vidare beslutat om tillsynsplan för 2015. Direktionen har även beslutat om inköp av ett nytt höjdfordon och två
mindre bilar av pickup-typ. En ekonomiassistent har överförts från Kristinehamns kommun och anställts av BRT.
Under verksamhetsåret har förbundschef Anders Nilsson meddelat att han inte önskar förlänga sitt
förordnande som BRT:s förbundschef. Anders kommer att finnas kvar i organisationen med andra
uppgifter. Vi från direktionen vill tacka Anders för mycket väl genomfört arbete som förbundschef under alla de år han innehaft denna befattning.
Direktionen har beslutat tillsätta Jeanette Hallgren som ny förbundschef från och med Januari 2016.
Ovan beskrivna får ses som ett axplock av händelser över arbetet i direktionen 2015. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till all personal, förbundsledning
en och direktionens ledamöter för arbetet verksamhetsåret
2015.
Göran Ståhlberg
Direktionsordförande
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Bergslagens Räddningstjänst
Brandstationerna
I Karlskoga har en övningsplats färdigställts, på
området ska BRT kunna utföra övningar såsom
rökdykning, skärning, klippning, sågning och tätning. Byggnationen av den nya stationen i Degerfors är avslutad och invigning hölls den 9 september. Ombyggnation och samlokaliseringen
med ambulansen i Filipstad är inte längre aktuell i
dagsläget. Syftet med förändringen var att Landstinget i Värmland skulle flytta in med sin ambulansverksamhet och samlokalisera med BRT.

Personal
I samband med pensionsavgång har en tjänst i
staben förändrats från Stf Räddningschef till Administratör med controllerfunktion samt att en
tjänst som Brandinspektör förändrats till Brandingenjör.
Samverkan
BRT , Polisen, Länsstyrelsen och kommunernas
risk och säkerhetssamordnare har på olika samverkat under hösten när det gäller asylboenden i
vår region.

Operativ ledning
Den nationella BRF-konflikten påbörjades den 15
juni och avslutades den 21 juli innebar inga större
personalmässiga konsekvenser. Under den aktuella perioden upprätthöll BRT beredskap enligt
Handlingsprogrammet.

Larmcentralen
Under året har LC utökat sitt uppdrag mot Hällefors kommun i form av utsättande av trygghetstelefoner. LC har även övertagit larmobjekt från
Filipstads kommun, som tidigare gått till SOS

Utryckningar
Antalet larm har ökat något jämfört med motsvarande period förra året. Till stor del är det antalet
brand i byggnad och trafikolyckor som ökat.

Information/utbildning
Personal på asylboenden har erhållit utbildning i
grundläggande brandkunskap.
Öppet hus med prova-på aktiviteter har genomförts på nya brandstationen i Degerfors.

Risk och Säkerhet
Samarbetet mellan BRT och medlemskommunernas risk- och säkerhetsansvariga sker via en
permanent arbetsgrupp. Flera möten har genomförts där gruppen bl.a. arbetat med att samordna
målformuleringarna till Handlingsprogrammet
2016-2019.
BRT har under året utfört uppdrag åt Filipstad
och Hällefors kommun inom Risk och säkerhetsområdet motsvarande en 100%-tjänst.
Teknik
Ett nytt höjdfordon till Karlskoga har beställts och
kommer att levereras under våren 2016.
Två transportfordon, Kristinehamn och Filipstad
har beställts varv ett har levererats under 2015.
Administration/IT
Handlingsprogram för perioden 2016-2019 har
upprättats. Resultatet blev dock att det nuvarande programmet prolongerades för 2016.
Ett nytt verksamhetsprogram, Daedalos, har installerats och utbildning har genomförts med personalen.

Framtiden
De största och mest akuta problemen avseende
arbetsmiljön på flera av våra brandstationer är nu
lösta.
Vid larm kan arbetsmiljön för personalen i utryckningstjänst komma att försämras då vi ser att hot,
våld och sabotage i samband med räddningsinsatser i hela Sverige förekommer allt oftare.
Dessutom har en förhöjd riskmiljö i samband med
insatser vid trafikolyckor uppmärksammats.
Tänkbara förebyggande åtgärder behöver diskuteras för att se vad vi kan göra internt för att eliminera vissa risker.

Anders Nilsson
Förbundschef
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Organisation och verksamhetsområde
Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors,
Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. 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.
Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg
kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättningen är att medverka
till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så
små som möjligt. Innevånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att
skador på människa miljö och egendom begränsas.
Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 178 tjänster som till sitt förfogande har
ca 30 brand/räddningsfordon och ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan
och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.

Insatsområde

Folkmängd 15-12-31

Insatsområde

Folkmängd 15-12-31

Degerfors
Filipstad
Hällefors

9 543 ( 9 531 )1/
10 625 (10 613 )
7 032 ( 6 936 )

Karlskoga
Kristinehamn
Storfors

30 283 (30 054 )
24 270 (24 114 )
4 032 ( 4 106 )

Totalt

85 785 (85 354 )

ORGANISATION
Förbundsdirektion

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Revision

Förbundschef
Stab
Räddningsavdelning

Skyddsavdelning

Larmcentral

1/ ( 2014-12-31)
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Insatsområde
Heltidsstationer
Förbundets två renodlade heltidsstationer:
Karlskoga
(1+5 man)
Kristinehamn
(1+4 man)

Deltidsstationer:
Filipstad
1+5
Storfors
1+4
Lesjöfors
1+4
Degerfors
1+4
Hällefors
1+5 1/
Åtorp
1+1
Anspänningstider:
Heltid: 1,5 min
Deltid: 5 min

Räddningsstyrkor

Ledning
Ytterst och övergripande ansvarig för förbundets utryckande organisation är RCB, Räddningschef i beredskap. Räddningstjänstområdet indelas i två halvor med vardera en IL, insatsledare.
IL Norr för kommunerna Filipstad och Hällefors. (Beredskap)
IL Syd för Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner. (Jour)
Insatsledaren kan utgå från någon av de kommuner som ingår i syd respektive norr. Varje enskild
styrka leds av en styrkeledare.

1/ Ovako Steel i Hällefors bekostar genom avtal 1 man
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Vision
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra vad gäller hantering av risker och olyckor och känna förtroende för BRT som organisation.
-

Medborgarundersökningar och andra kontakter med medborgare tyder på att BRT
utvecklas mot visionen. Nöjd medborgarindex 2015 för Degerfors redovisar kommunmedborgarnas betygsindex för räddningstjänsten med ett värde 78 på en 100-gradig skala. Inga andra medlemskommuner har deltagit i medborgarundersökningen.

Övergripande politiska mål för BRT
BRT skall betraktas som en organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall känna sig
hemma på alla orter inom regionen.
-

De förhållandevis stora geografiska avstånden och de olika förutsättningar för hel respektive deltidspersonal försvårar målsättningen.
Gemensamma övningar men även genom andra samlingar med medarbetare från
flera stationer är ett sätt att markera samhörigheten.
Skyddsavdelningens personal gör tillsyner över hela förbundsytan oavsett stationeringsort.
Poolpersonalen inom räddningsavdelningen alternerar mellan heltidsstationerna.

BRT skall vara föredöme för andra verksamheter som kan organiseras som kommunalförbund.
-

Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men även på förbundsledningen.
Det är viktigt att vi får en organisatorisk stabilitet och att förändringsarbetet i första hand sker när
handlingsprogrammet ses över inför varje ny fyraårsperiod. Förbundsordningen medför att en tydlig dialog avseende handlingsprogram och övergripande ekonomi förs i den Samrådsgrupp som
bildats mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommunchefer.

BRT skall organiseras och planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt.
-

Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt.
Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via stickprov. Redovisas av räddningsavdelningen under måluppfyllelse ekonomisk hushållning.

BRT: s verksamhet skall stödjas av målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till en lägre
kostnad.
-

Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för samtliga avdelningar och verksamheter.
Uppföljning och utvärdering av dessa mål har planerats in i en övergripande och årlig verksamhetsplan.

BRT ska genom kartläggning av samhällets risker och riskutveckling samt genom aktivt förebyggande arbete medverka till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö.
Grundsynen skall vara att riskkällor elimineras eller reduceras.
-

Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade utbildningsinsatser som ger resultat på
lång sikt. Heltidsskiftlagen samt insatsledarna utför verksamhetsbesök på skolor, förskolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda företag. Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn enl. LSO utan
är en kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att öka säkerheten. Förbundsledningen har tillsammans med medlemskommunernas beredskaps-och säkerhetssamordnare en samverkansgrupp beträffande säkerhetssamverkan i medlemskommunerna.
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Uppfyllande av säkerhetsmål enligt handlingsprogram.
Den enskilde skall genom mottagen information ha god medvetenhet och kunskap beträffande
brandskydd och riskhantering.
o Antalet brand i byggnad har ökat något och utgör 11,8 % av årets totala utryckningar. (9,1%
2014).
Alla fastighetsägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete.
o I skyddsavdelningens dagliga arbete arbetas med verktygen, information, rådgivning, kampanjer, tillsyner mm för att uppfylla säkerhetsmålet.
Ett aktivt och naturligt sätt i samverkan med medlemskommunernas arbete med att skapa robusthet
och säkerhet i samhället.
o Samverkan sker i form av regelbundna möte med medlemskommunernas, beredskapssamordnare, Posom grupper och olika förvaltningar i syfte gemensamt att skapa ett säkert samhälle.
Antalet genom olycka omkomna människor skall minskas.
o Antalet omkomna personer genom olyckor är en person mer än föregående år, 9 st.
Minimering av allvarliga personskador till följd av olyckshändelse.
o Antalet svårt skadade har minskat från 42 stycken föregående år till 28 stycken.
Minimering av skador på miljö och egendom.
o Resultat av nedlagt arbete är svårt att mäta. Antalet brand i byggnad har under året ökat något
Ytterliggare stärkning av kommuninvånarnas förtroende för förbundets och kommunens förmåga att
skapa trygg miljö.
o Uppfyllande kan till viss del mätas och redovisas under avsnittet Vision (föregående sida) som
upplevd trygghet i medborgarenkät.
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Externa uppdrag
Utbildning
Genom skyddsavdelningen bedriver förbundet utbildningar. Kurser som bedrivs består i SBA (systematiskt brandskydds arbete), är en kurs av övergripande
karaktär för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt
på en arbetsplats. Kursen ”Heta arbeten” innebär att
upprätthålla kvalifikationer för att på utföra s.k. hetaarbeten, svetsning skärning mm. Kurser av mer praktisk typ är GBK (grundläggande brandkunskap, inriktar sig till en bredare grupp anställda inom ett företag
eller förvaltning. Kursen ger grunder för att klara av
ett förstahandsingripande vid brand.

Ambulans
Landstinget i Värmlands ambulansverksamhet i Kristinehamn/Storfors området hyr garageplatser,
logement samt gemensamhetslokaler för sin verksamhet på stationen i Kristinehamn.
IVPA
IVPA (i väntan på ambulans), med en räddningsstyrka bestående av tre brandmän som larmas till
livshotande sjukdomsfall och där insats av brandstyrkan ske i väntan på att ambulans anländer. Insatsen utförs i Värmlands län genom löpande avtal med Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner. Inom Örebro län utförs IVPA genom avtal med Hällefors och Degerfors kommuner.
Säkerhetssamordning
BRT sammanträder fyra gånger per år med medlemskommuneras beredskaps och säkerhetssamordnare. Ändamålet är att samverka i gemensamma frågor som berör säkerhet och trygghet i medlemskommunerna. BRT har bistått medlemskommunerna med säkerhetsbesiktning
av badplatser.
Brandorsaksutredning
Utredning av bränder sker bland annat genom brandorsaksutredningar. Under 2015
har 10 fördjupade brandorsaksutredningar
genomförts. Därutöver har ett antal olycksutvärderingar skett i samband med olyckor.
POSOM
BRT är representerade i samtliga kommuners POSOM grupper. Grupperna handhar
psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade i samband med olyckor och kriser. POSOM
grupperna har under året samverkat med BRT vid flera räddningsinsatser.
Larmcentral
Genom larmcentralens försorg hanteras samtliga medlemskommunernas trygghets- och tekniska
larm. Bergslagens Räddningstjänst driver egen- larm och kommunikationscentral, som är bemannad
dygnet runt.
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Personal
Personaluppföljning
Samverkan
Samverkansmöten har genomförts en gång per månad.
Rehabilitering
En medarbetare i utryckningstjänst har tillfälligt arbetat dagtid. Flera medarbetare i utryckningstjänst
har varit under medicinsk utredning
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har det inkommit 7 rapporter om tillbud eller skada. Skyddsronder har utförts i planerad
omfattning. Internkontroll av räddningsmateriel och fordon har utförts.
Mångfald/jämställdhet
Byggnation av separata duschutrymmen och en bastu har utförts på brandstationen i Lesjöfors.
Nya brandstationen i Degerfors uppfyller likaså jämställdhetskraven.
Totalt arbetar 25 kvinnor och 153 män (exkl. brandman pool) inom förbundet vid årets slut.
Personalplanering
Under året har 1 Stf Räddningschef, 1 Insatsledare (H), 1 Brandman (H),1 Brandinspektör (H) gått i
pension. Dessutom har 2 Styrkeledare (D), 1 Brandman (H), 2 Brandmän (D) och 2 Larmoperatörer
slutat på egen begäran. En tjänst som Brandinspektör har konverterats till Brandingenjör. En ny befattningshavare tillträdde i september 2015. En ny tjänst som Assistent har inrättats i staben.
Personalutveckling
I syfte att öka förmågan att arbeta i stab har personal erhållit utbildning i stabsarbetsmetodik.
I samarbete med polis och landsting samt länsstyrelse genomfördes en heldagsövning på brandstationen i Karlskoga. 6 st. instruktörer har utbildats i hantering av suicidsituationer. Under 2016 skall
samtlig personal erhålla utbildning.
Lönerevision
Årets lönerevision innebar 2,44 % i genomsnittlig löneutveckling.
Hur har du det på jobbet
Mycket bra 102 (106)

Bra 64 (63)

Mindre bra

0 (0)

Dåligt

0 (0)

Är din kontakt och ditt samarbete med din närmaste arbetsledning bra?
Mycket bra 86 (86)
Bra 78 (80)
Mindre bra
5 (3)
Dåligt

0 (0)

Är din kontakt och ditt samarbete med företagets ledning bra?
Mycket bra 51 (51)
Bra 97 (93)
Mindre bra 17 (19)

Dåligt

3 (1)

Får du hjälp och stöd när du har problem i arbetet?
Mycket bra 75 (73)
Bra 80 (89)
Mindre bra

Dåligt

0 (0)

6 (4)
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Nyckeltal
Anställd Personal
2015

2014

Heltid

55

55

Män
Kvinnor

54
1

54
1

Deltid

94

94

Män
Kvinnor

85
9

86
8

Räddningstjänst
Män
Kvinnor

5
5
0

5
5
0

Förebyggande
Män
Kvinnor

7
7
0

7
7
0

Administration

3

3

Män
Kvinnor

1
2

2
1

Larmcentral

4

4

Män
Kvinnor

1
3

1
3

Larmcentral
Larmmottagning skiftgång
Män

10
0

10
0

Kvinnor

10

10

178

178

Utryckningspersonal

Dagtidspersonal

TOTALT antal tillsvidareanställda
Pool BmD pool ca 12 man tillkommer.
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Personalavgångar

2015

2014

2
1

4
1

Pension
Egen begäran
Medicinska skäl

0
4
1

3
4
0

Dagtidspersonal
Pension
Egen begäran

2
2

0
0

2015

2014

42
43
41

43
46
42

Utryckningspersonal
Heltid
Pension
Egen begäran
Deltid

Åldersstruktur
Medelålder
Heltid
Deltid

Sjukfrånvaro
Ålderskategori

2015

2014

29 år eller yngre

1,13

0,31

30-49 år

5,33

3,79

50 år eller äldre

5,8

4,65

5,22

3,79

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Varav långtidssjukskrivna

Totalt 2015

3,48 %

15,31 %

5,22 %

3,18 %

Totalt 2014

2,55 %

11,37 %

3,79 %

1,8 %

Övrigt
Förbundet köper dessutom genom avtal administrationen av:
Ekonom
Ekonomiadministration
Löneadministration

Karlskoga kommun
Kristinehamns kommun
Kristinehamns kommun, LÖV

Arkivhantering
Pensionshantering

Kristinehamns kommun
Karlskoga kommun
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Driftsredovisning, netto i Tkr

Avdelning
Stab
Revision
Pensionskostnader
Räddning
Brandskydd
Larmcentral
Summa driftsbudget
Summa kommunbidrag
Summa korr driftsbidrag pension
Resultat

2015-01-01

Intern Budget

2014-01-01

-2015-12-31
-3 951
-175
-12 497
-63 768
-2 338
128
-82 601
80 752
219
-1 629

2015
-4 820
-190
-12 277
-61 398
-2 069
0
-80 752
80 752

-2014-12-31
-6 588
-250
-10 640
-59 431
-2 137
144
-78 902
78 451
-539
-992

0

Analys av årets resultat
Verksamhet påvisar vid bokslut ett negativt resultat om -1 629 Tkr.
De ekonomiska effekterna av årets verksamhet, utryckningsinsatserna exkluderat, har varit svårare att förutse än tidigare år. Trots att det även tertial 1 och 2 påvisat ett negativt resultat inför
bokslut så har avvikelserna förändrats och är ganska stora framförallt vad gäller personalkostnaderna. Utöver detta finns i resultatet givetvis andra både positiva och negativa orsaker. Driftredovisning och ekonomisk analys är gjord i jämförelse med internbudget.
De största orsakerna till uppnått resultat är följande:
Intäkter i jämförelse mot budget:
* ökade intäkter pga.:
* obudgeterad återföring av inbetalda premier till FORA 2004
* sålda tjänster inom området "risk- och säkerhet" till medlemskommunerna
* fler debeterbara automalarm
* fler utsatta digitala trygghetstelefoner
* minskade intäkter pga.:
* lägre räntenivå
* lägre nivå på taxor gällande tekniska larm
Personalkostnader i jämförelse mot budget:
* lägre kostnader pga.:
* lägre arbetsgivaravgifter för arbetskraft födda 1989 och senare
* lägre arbetsgivaravgifter för arbetskraft födda 1949 och tidigare
* ökade kostnader pga.:
* större avsatt komp- och semesterlöneskuld
* fler larm och längre insatstider
* betydligt högre löneavtal i % för deltidsbrandmännen
* högre nivå på beredskapstillägg för chef i beredskap
* obudgeterad tillägg för stationssamordnarna på deltid
* överlappning av två tjänster vid pensionsavgång och nytillsättning
* lönekostnader utöver organisation på grund av rehab åtgärder
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Driftskostnader i jämförelse mot budget:
* lägre kostnader gällande:
* förbundsövergripande konton tillsammans
* brandskyddets utbildningskonto
Driftskostnader i jämförelse mot budget:
* ökade kostnader gällande:
* arbetsmiljö
* flera större reparationer och underhåll av våra tyngre fordon
* supportkostnader gällande IT och kommunikation
* införskaffande av digitala trygghetslarm
Avskrivning i jämförelse mot budget:
* lägre avskrivning pga. investering av tungt fordon ej levererats innan årsskiftet
Pensionskostnader i jämförelse mot budget
* högre pensionskostnad vilket inte påverkat resultatet då medlemsbidraget från medlemskommunerna korrigerats med motsvarande
belopp.
Extra ordinära kostnader i jämförelse mot budget
*Samtliga kostnader i samband med planering, avveckling, flytt och installation av nya brandstationen i Degerfors är redovisade som extra ordinära "omställningskostnader" . Detta gäller
även den ökade hyreskostnad som uppkommit gällande de nya stationerna Karlskoga och
Degerfors.
För BRT anses dessa kostnader vara extraordinära utifrån ett verksamhetsperspektiv.
Hantering av uppstådda kostnader i samband med våra nya brandstationer är beskriven i budgetdokument inför 2014 och 2015.
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Händelser som påverkat organisation och ekonomi
Det finns alltid inslag utanför organisationen som påverkar effektivitet, kvantitet och kvalitét vilket
indirekt påverkar ekonomin. Under året kan nämnas följande inslag:
Direktion
Ny direktion från årsskiftet med många nya ledamöter kräver en viss ”inskolning” i verksamheten.
Revision
Ny revisionsbyrå från årsskiftet som har med sig sin syn på rapportering vilket kräver en anpassning
från verksamheten.
Brandstationerna Karlskoga, Degerfors, Filipstad, Lesjöfors och Kristinehamn
Karlskoga
År 2009 påpekande arbetsmiljöverket brister på fastigheterna i Degerfors och Karlskoga vilket utmynnade
i ett utredningarbete.
År 2010 fattade direktion beslut utifrån verksamhetens bästa om att förorda två nybyggda separata
brandstationer.
År 2011 fattades beslut i Karlskoga resp. Degerfors fullmäktige om förprojektering
År 2012 färdigställdes projekteringen för Karlskoga.
År 2013 togs förstaspadtaget och byggprocessen påbörjades
År 2014 flyttade verksamheten in i nya lokaler
Under 2015 har arbetet fortsatt med att få till bra funktion i lokalerna inte minst vad gäller den tekniska
utrustningen i lednings- och larmcentral. Dessutom har övningsplatsen i nära anslutning till brandstationen
färdigställts under sen höst.
Degerfors
När det gäller Degerfors station så har det i stort sett varit samma resa som vid Karlskogas genomförande
men med en förskjutning på ca ett år. Under sommarmånaderna 2015 färdigställdes stationen och
invigning hölls i september månad. Även Degerfors brandstation behöver tid på sig för att trimmas in vilket
kommer att sträcka sig in under 2016.
Filipstad/Lesjöfors
De diskussioner som tidigare under året 2015 fördes i Filipstad gällande samlokalisering i brandstationens
lokaler mellan Landstinget och BRT är inte längre aktuellt. Däremot har en mindre ombyggnad skett i
Lesjöfors brandsation för att få till en bättre arbetsmiljö för våra kvinnliga deltidsbrandmän.
Kristinehamn
I Kristinehamn har diskussioner förts mellan BRT, Landstinget och kommunen om att särskilja hyresavtal då BRT har svårt att göra investeringar i kommunens lokaler för Landstingets verksamhet.
Hyressättningsmodell
Parallellt med arbetet kring alla brandstationer så har även arbete fortsatt under 2015 med att hitta
formerna för en ny hyresmodell, både för nya och gamla stationer och som kan accepteras av samtliga
medlemskommuner. Arbetet fortsätter även under 2016.
Ledningscentral
Arbetet har fortsatt under 2015 att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) utveckla ledningscentral och där bl.a. en bidragsberättigad utbildning skett under sen höst.
Handlingsprogram 2016-19
Vårens arbete med ett nytt Handlingsprogram för perioden 2016-19 utmynnade í ett års förlängning av
2012-15 års handlingsprogram. Medlemskommunerna ansåg att en alltför hög uppräkning använts i den
ekonomiska planen, trots att SKL:s uppräkningsfaktorer använts. Arbetet för 2017-19 kommer att påbörjas
under tidigt 2016.
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Budget 2016
Budgetarbetet inför 2016 präglades av att få till balans mellan tilldelat medlemsbidrag och verksamhet/
organisation utan att behöva göra personella förändringar i organisation. 2016 får anses som ett
mellanår där verksamheten/organisationen får möjlighet känna av var den ”stabila grunden” finns då en
effektivisering gjort motsvarande 3,2 milj.
Samverkan
Arbetet påbörjades under 2013, fortsatte under 2014 och även till viss del även under 2015 med att
att hitta verksamhetsområden där samverkan skulle kunna ske mellan medlemskommunerna och BRT.
Syftet har varit att BRT skulle kunna vara utförare och den enskilda kommunen beställare och på så sätt
få till samordningsvinster som skulle minska medlemskommunernas kostnader.
Larmcentral
Larmcentralen har under år 2015 fortsatt arbetet med att installera nya digitala trygghetslarm.
Information om hur larmcentralen jobbar med övergångsprocessen har givits i samband med omförhandling av trygghetslarmsavtalen
Verksamhetssystem
Införandet av ett nytt IT baserat verksamhetssystem (Daedalos) under 2015 har gjort att mycket tid lagts
på att komma rätt i alla styrtabeller då stor del av personalen är beroende av ett fungerade program i den
dagliga verksamheten.
Ekonomi- och personalsystem
Från årsskiftet 2012/13 körs all debitering, fakturering och bokföring i Kristinehamns kommuns
ekonomisystem. Arbetet sker rent fysiskt från ekonomikontoret i Kristinehamn.
Arbetsprocessen har inte varit problemfri vad gäller den tekniska delen. Det är svårt att få till en teknisk
lösning mellan kommunen/kommunerna och BRT som gör att det känns användarvänligt. Detta är den
orsaken till att processen inte går framåt vad gäller elektronisk attestering och PS självservice gällande
lönehantering. Systemen behöver dessutom en bättre/stabilare uppkoppling. Ett steg har dock tagits i
i denna process då BRT valt att från årsskiftet 2015/16 anställa egen personal. Framtida IT-strategi måste
arbetas fram och en projektresurs måste tillskapas utanför ordinarie organisation för att få fart på arbetet.
Upprättande av delårsbokslut
Arbetet med upprättat delårsbokslut per 31 aug blev senarelagt pga. av differenser mellan olika balanskonton.
Detta upptäcktes i samband med själva upprättandet av dokumentet. Utredningen från våra leverantörer
drog ut på tiden varför upprättade prognoser i tertial 2 inför bokslut inte skedde med samma precision
som inför tidigare år.
Avtalsrörelse Deltid
Under året uppstod en nationell BRF-konflikt utifrån avtalsrörelsen under perioden juni-juli. Under pågående
konflikt upprätthöll beredskapen enligt Handlingsprogrammet. Uppgörelsen mynnade dock ut i ett betydligt
högre avtal än vad som BRT tagit höjd för.
Asyl- och flyktingboende
Under årets sista månader eskalerade invandringen och skapade därmed en del akuta problem att lösa.
För BRT:s del innebar detta ett stort utökat antal tillsyner, utbildningar och utryckningar till dessa boenden
Generationsväxling
Under 2015 har en generationsväxling påbörjats där minst tre av fyra personer på Stabsavdelningen kommer
att gå i pension under 2016/17. Det har även under året skett pensionsavgångar på andra avdelningar och där
stor erfarenhet och yrkeskunnande skall fyllas av ny personal. Schemat för ”chef i beredskap” bygger på 4
personer men har i stort sett hela året snurrat runt på 3 personer vilket inte alls varit optimal varken personellt
eller ekonomiskt.
Övningsplats
Under året har mycket arbete lagts på att få till en bra och fungerade övningsplats i intilliggande fastighet
i Karlskoga . Övningsplatsen är tänkt att användas av förbundets samtliga styrkor
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Investeringsredovisning, netto
2015-01-01
-2015-12-31

Budget
2015

Avvikelse

471

250

24

0

-24

0

207

207

51

54

3

Investering Larmcentral:

549

820

271

Fordon:

712

8875

8163

100

66

979

123

6956
11506

9059

Räddningsmaterial:

221

Varav: Utalarmering utrustning

80

båt, Degerfors

23

rullband, Åtorp

81

kompressor, Kristinehamn

36

Rakelutrustning:
Skyddsavdelningens material:
Datateknik:

varav: Höjdfordon, Karlskoga
Utr RHU663
Passat MDJ175, Karlskoga
Båttrailer KAK258, Degerfors
Amarock, WGM055
Tillbehör sexhjuling 2014

26
67
162
31
408
18

Övriga inventarier

34

varav: Möbler, Karlskoga

34

Brandstationerna
varav: Övningsplats, Karlskoga
hygienutrymmen, Lesjöfors
låssystem, Hällefors

856
256
162
45

fasta inventarier Degerfors

264

lösa inventarier Degerfors

130

Varav överfört från 2014

Summa

2447

Kommentar:
I bokslut 2014 tog direktionen beslut om att överföra outnyttjade investeringsmedel till 2015 med
6 956 Tkr.
Årets investeringar har gjorts utifrån planerad fordonsplan. Färdigställande av ett tungt fordon har
påbörjats under år 2015 men ej levererats under 2015. Två mindre transportfordon har köpts in
varav ett levererat under 2015.
Slutinvestering av fasta inventarier i Karlskoga brandstation och Degerfors har förhoppningsvis
slutförts under 2015.
Av årets outnyttjade medel föreslås 9 059 Tkr överföras till 2016 för att bl.a. fullfölja påbörjad investering
av ett tungt fordon.
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Stabsavdelning, i Tkr
Intäkter
Kostnader
Revision
Avskrivning
Pensionskostnader
Netto
Driftsbidrag
Korrigerat pensionsbidrag
Medlemsbidrag

2015-01-01

Intern Budget

2014-01-01

-2015-12-31
2 505
-5 879
-175
-577
-12 497
-16 623
80 752
219
80 972

2015
1 656
-5 877
-190
-599
-12 277
-17 287
80 752

-2014-12-31
1 821
-8 318
-251
-92
-10 641
-17 480
78 451
-539
77 912

80 752

Uppdrag
Att utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget tillse att medlemskommunerna erhåller
en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad. Ansvara för alla övergripande administrativa arbetsuppgifter utifrån de lagar och avtal som gäller för ett kommunalförbund.

Verksamhetsbeskrivning
Staben utgör en central enhet för de administrativa uppdragen i förbundet vilket innebär att staben
ska ansvara för övergripande administrativ verksamhet inom BRT såsom personal-, ekonomi-,
kansli- och samordningsfrågor. Administrera direktionsarbetet inom BRT samt till/från medlemskommunerna. Vara ett stöd i administrativa frågor åt direktion, förbunds- och avdelningschef. Under
stab redovisas hela förbundets pensionskostnader inkl. den individuella delen och förbundsövergripande kostnader så som IT, försäkringar, arbetsmiljö, revision och gemensamma projekt som inte
kan härledas till någon avdelning.

Händelser under 2015


Ett nytt ärendehanteringssystem, Daedalos, för att bl.a. hantera personal och diariet har implementerats



Upphandling av nytt höjdfordon och två nya pickupper har slutförts.



BRT har deltagit i medlemskommunerna fortsatta arbete med att hitta en hyresmodell som är
mer rättvisande än dagens hyressättning.



Den nya brandstationen i Degerfors är färdigställd och invigd.



Nytt avtal har tecknats med Hällefors kommun gällande risk och säkerhetsarbete åt kommunen.



Avtalet med Kristinehamns kommun gällande ekonomiadministration är uppsagt och rekrytering av en ny ekonomiassistent är klar med tillträde 2016-01-01.
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Ekonomisk kommentar
Årets resultat är +883 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: lägre ränteintäkt och utökat uppdrag kring "Risk- och säkerhet". Beslutad återbetalning
gällande arbetsgivaravgifter från FORA för år 2004
Personalkostnader: Negativt mot budget pga. överlappning vid pensionsavgång av en administrativ
tjänst samt negativt resultat gällande direktionens lönekostader.
Driftskostnader: Konto för arbetsmiljö och projektmedel påvisar ett negativt resultat. De förbunds övergripande konton tillsammans påvisar dock ett positivt resultat.
Extra ordinära kostnader: Obudgeterade kostnader i samband med planering, avveckling, ut- och inflyttning samt anpassning av engångskaraktär i Degerfors och Karlskogas brandstationer

Revision: Positivt resultat mot budget
Oförutsett: Kontot har nyttjats till kostnader i samband med invigning av nya brandstationen Degerforas
Avskrivning: Positivt resultat mot budget
Pensionskostnader: Större kostnader än budgeterat. Detta påverkar dock inte resultatet eftersom
medlemsbidraget korrigerats med motsvarande belopp.
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Räddningstjänstavdelning, i Tkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivning enl. plan
Netto

2015-01-01

Intern Budget

2014-01-01

-2015-12-31
4 385
-65 279
-2 874
-63 768

2015
3 726
-61 760
-3 364
-61 398

-2014-12-31
4 363
-60 563
-3 231
-59 432

Uppdrag

Att ansvara för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra och
begränsa skador på människor, egendom och miljö.
Enligt förbundsordningen ska även BRT ansvara för RUHB i samtliga ägarkommuner.

Verksamhetsbeskrivning
Räddningsstyrkorna är placerade på 8 stationer inom förbundets geografiska yta. Storlek på styrka,
hel- eller deltid och insatstid är styrt av antaget handlingsprogram. Utifrån angiven plan bedrivs
verksamheten inom tilldelade resurser för personal och material. Personalen utbildas och övas för
att leva upp till antaget handlingsprogram och till de förväntningar brukarna har rätt att ställa vid alla
typer av insatser. Förbundets räddningsstyrkor genomför årligen ca 1300 insatser. De vanligaste
olyckorna är bränder samt trafikolyckor. Olycksförloppet kan delas in i tre skeden: Före, Under och
Efter.
Före:

Utrustning skall underhållas, styrkorna skall övas, insatsplaner och
larmrutiner upprättas

Under:

Ledning upprättas, fungerande alarmering och radiosamband, arbetsmiljön tryggas,
beslut om insatsen omfattning skall tas, planering av insatsen genomförande.

Efter:

Stöd till de drabbade, eventuell sanering av väg och restvärdesarbete genomföras, utrustning återställas, olycksförloppsutredning genomföras, insatsrapport upprättas, vid
behov genomföra avlastningssamtal

Verksamhetsansvaret för RUHB innebär att man förvaltar, vårdar och underhåller statens beredskapsmateriel. I fem av medlemskommunerna ansvarar även BRT för underhåll och provning av
aggregat för utomhusvarning.

Händelser under 2015
Antalet larm har ökat i jämförelse med 2014. Framförallt har Filipstad haft en ökande trend
sedan 2012 och under 2015 har andelen brand i byggnad ökat till ett värde som är alldeles för högt
jämfört med liknande kommuner. Även onödiga automatiska brandlarm har ökat, ökningen är knuten till de nya flyktingförläggningarna som startat upp.
Februari:
Fullt utvecklad brand i en lägenhet i Kristinehamn. Genom en invändig insats släcktes branden av
rökdykare. Röken spreds till hela trapphuset samt en del lägenheter varvid vi fick ventilera samt
evakuera de inneboende. En person förd till sjukhus.
Brand i byggnad i centrala Filipstad. Byggnaden inrymmer Erikshjälpens secondhand verksamhet.
Branden lokaliserades till ett lager/förråd. Rökdykare släckte ner branden samtidigt som försäljningslokalen sattes under övertryck för att förhindra rök och brandspridning dit. En grävmaskin rekvirerades att lyfta bort takkonstruktionen för att komma åt och helt släcka branden. Utryckningsstyrka från Filipstad, Storfors, Lesjöfors, polis och ambulans samt IL norr var på plats. Hällefors stod
på beredskap i Hackatall.
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Mars:
Larm om lägenhetsbrand i Filipstad. En person har reagerat på att det luktar rök i lägenheten. Han
går ut och ser genom fönstret att grannlägenheten är rökfylld. När räddningstjänsten anländer finns
en person kvar i lägenheten som andats in av röken. Lägenheterna ventileras. En person åker med
ambulansen till Karlstad för undersökning.
Villabrand Kristinehamn. Styrkor från Kristinehamn och Karlskoga på plats. Villan helt övertänd vid
framkomst därav utvändig släckning. Inga personskador.
Brand i gårdsverkstad i Åtorp som innan framkomst spridit sig till den intilliggande ladugården. Efter
att c:a 15 får räddats blev den fortsatta inriktningen att skydda övriga byggnader på gårdsplanen
samt boningshuset. Utryckningsstyrkor från Åtorp, Degerfors och Kristinehamn på plats.
April:
En hydraulslang på Ovako Steel i Hällefors brast och olja sprutade ut under högt tryck och antändes
när det kom mot heta ytor. Inledningsvis var branden kraftig med höga lågor. Personal från Ovako
släckte branden med handbrandbrandsläckare men pga. den kraftiga rökutvecklingen fick utryckningsstyrkan syrgasbehandling av ambulans på plats. Räddningstjänsten ventilerade ut röken och
kontrollerade eventuella brandhärdar med värmekamera.
En dunk med brandfarlig vätska kastades på natten in genom ett köksfönster i en villa I Degerfors.
Branden självslocknade och räddningstjänsten vädrade ut rök och utförde restvärdesarbeten. En
person fördes till sjukhus för kontroll.
En person skulle elda av fjolårsgräs vid en ladugård i Karlskoga. Det slutade med att hela ladugården på ca 60x10 meter eldhärjades. Räddningstjänsten inriktade sig på att skydda boningshuset
som låg ca 50 meter från ladugården. Styrkor från Karlskoga, Kristinehamn och Storfors på plats.
Maj:
Brand i flyktingförläggning i Filipstad, Vid räddningstjänstens framkomst konstateras fullt utvecklad
brand på första våningen. I ett tidigt skede konstateras att ca 130 personer bor på förläggningen,
men det är oklart hur många som finns på plats. Släckning samt livräddning påbörjas omgående. Efter en stund påträffades en person på våning två av en rökdykargrupp. En timme senare är branden
släckt och röken ventilerad. Med tanke på objektets art och det stora personantalet så dirigerades 4
styrkor i till olycksplatsen (Filipstad, Storfors, Lesjöfors samt Hällefors). 5 st. rökdykarpar genomsökte och säkrade olycksplatsen.
Juni:
Larm inkom som ett automatiskt brandlarm på HVB hemmet Blombackavägen i Filipstad, efter
några minuter larmades det även in till 112 om en konstaterad brand. På plats påbörjades rökdykarinsats samtidigt som hemmet utrymdes. Bra insats av hemmets personal begränsades skadorna
snabbt. Räddningstjänsten släckte några glödbränder och ventilerade ut röken.
Någon eller några personer har försökt att sätta eld på ett planerat boende för asylsökande i
Nykroppa. Någon har slängt in två så kallade Molotovcocktails genom fönstret, en av flaskorna går
sönder och tänder i köket, den andra studsar förmodligen i en stol och blir liggande hel. Branden
självslocknade.
Juli:
Allvarlig trafikolycka med 4 personer inblandade på väg 237 mot Loka. Vägen helt avspärrad under
räddningsarbetet. Räddningsstyrkan från Karlskoga , 5 ambulanser, ambulanshelikopter och polis
på plats. Kristinehamnsstyrkan till Bodalen för beredskapshållning.
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En mina hittades i skogen vid Björkborns industriområde i Karlskoga. Polisens bombgrupp från
Stockholms från Stockholm kallades in. Bombgruppen kunde inte avgöra om minan som var en
stridsvagnsmina var skarp eller ej. Beslutet togs att minan skulle sprängas och delar av Björkborns
industriområde och Trindtorpsvägen spärrades av. Det visades sig dock efteråt att minan inte var
skarp.
Augusti:
Under en uppvisning i Hällefors störtar en gyrocopter med två personer ombord. Gyrocoptern fick
efter start problem och kraschade.
September:
Eftersök av försvunnet flygplan, möjlig nedslagsplats södra delen Alstern. Dykare från kustbevakningen på väg för att söka, personal från Filipstad på plats har med båt sökt av delar av strandlinjen
och kommer att vara dykarna behjälpliga. Klockan 00:50 meddelar dykare att planet anträffats. I
planet fanns 2 avlidna personer.
Vid grusning av Gammelkroppavägen (v.777) får en lastbil med släp ett möte på fel sida i en kurva,
chauffören får väja undan och därmed välter släpet ner i diket. Detta är i Filipstads kommuns vattentäckts område och Ca: 50 liter olja rinner ut i diket. BRT lägger ut läns i diket som är vattenfyllt för
att förhindra vidare spridning av oljan. Slamsugare begärdes till platsen för att suga upp oljan som
runnit ut, Filipstads Kommun (miljö o hälsa) samt väghållaren tog över ärendet. Även en Miljörestvärdesledare är kontaktad i ärendet.
Oktober:
Singelolycka Personbil Långban, bilen hade gått av vägen och in i ett träd, bilen säkrades upp och
trädet togs bort, bilen klipptes upp för att underlätta urtaget, vägen stängdes av under räddningsarbetet, en person i bilen, personen fördes till CSK, insatta resurser var 8510, 8570, 8360, 8380, ambulanser, ambulanshelikoptern, polis.
November:
Utsläpp Natriumhydroxid ca 4,4 m2, Kraftvärmeverket. Utsläpp pga. att en slang brast vid överpumpning från tankbil till fast tank. Lösningen spädes rikligt med vatten under hela natten. Kommunens säkerhetssamordnare och reningsverket samt miljö och hälsa informerade. Inga personskador.
December:
Brand byggnad Visnums kil Kristinehamn. Vid Räddningstjänstens framkomst var hela byggnaden
helt övertänd. Inga invändiga släckåtgärder vidtogs på grund av värmen från branden. Utvändig
släckning gjordes. Man fick tidigt uppgifter om att personer kan ha funnits i byggnaden vilket senare
bekräftades. Tre personer miste livet.
Personal
3 st. nya deltidsställda brandmän har erhållit introduktionsutbildning. I det stora hela börjar personalsituationen, framförallt i Storfors att bli besvärande där det finns ett tydligt samband mellan rådande
arbetsmarknad och vår förmåga att rekrytera. Punktinsatser har gjorts i Storfors för att underlätta
personalsituationen vilket resulterat i att fyra nya deltidare är på väg in.
Investeringar
Upphandling av nytt höjdfordon två nya pickupper är slutfört. Hävaren levereras under våren 2016
medans en av pickupperna levererades under hösten 2015.
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Nyckeltal
Statistik

2015

2014

2013

2012

Antal larm

1384

1302

1307

1372

*varav brand i byggnad

163

123

129

141

*varav brand ej byggnad

111

149

141

131

*varav trafik

204

173

158

177

*varav automatlarm, ej brand

387

341

341

349

*IVP larm

183

183

214

240

*varav övrigt

336

333

324

334

*övrigt=utsläpp farligt ämne, förmodad brand, vattenskada, nödställd person, nödställt djur och hjälp
till ambulans
Insats per stationsområde

2015

2014

2013

2012

Karlskoga

362

353

370

382

Kristinehamn

319

333

297

292

Filipstad

221

212

180

165

Degerfors

111

84

84

105

Hällefors

124

92

104

106

Storfors

72

94

137

134

Lesjöfors

153

116

116

164

22

16

19

22

Åtorp

Inriktningsmål:
Skadeeffekten av händelser som leder till räddningstjänstinsats skall genom insatsen begränsas och
Minimeras
Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de
fall där den enskildes egen förmåga ej räcker till
Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart och effektivt sätt även vid över tiden
utdragna händelser
Genom utvecklande av operativ teknik och förmåga minska antalet genom olyckor omkomna och
skadade samt minska skador på egendom och miljö

Prestationsmål:
Räddningsstyrkorna skall övas och orienteras inom respektive insatsområde så att en godtagbar insatstid kan upprätthållas och effektiv räddningsinsats genomföras.

Sker löpande via återkommande övningar.

Utöka övningsmöjligheterna i anslutning till
brandstationen i Karlskoga

Uppfyllt

Utreda och ta tillvara erfarenheter från inträffade

Pågår

Händelser
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Ekonomisk kommentar
Årets resultat är -2 370 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: Ökad intäkt mot budget gällande automatiska brandlarm och externt utförda tjänster
Personalkostnader: Fler larm och längre insatstid än budgeterat. Ökade kostnader i samband
med beredskap. Betydligt dyrare avtal för deltidspersonal än budgeterat. Samt en negativ kompoch semesterlöneskuld
Driftskostnader: Större kostnader mot budget framförallt gällande teknik där flera större reparationer
gjorts på flera av våra tyngre fordon samt att vi under året fortsatt att kvalitetssäkrat vår rökskyddsutrustning. Dessutom har vi fortsatt utveckling av övningsplatsen i Karlskoga. Även ledningsplatsen har gett
negativt resultat.
Extra ordinära kostnader: kostnader pga. ökade hyreskostnader redovisas som extra ordinära
då dessa kostnader är ofinansierade via medlemsbidraget i budget 2015.
Avskrivning: Lägre avskrivning mot budget pga. att årets investering av tungt fordon ej levererats innan
årsskiftet.

RUHB (Räddningstjänst under höjd beredskap)
VMA ( Viktigt meddelande allmänheten)
Under året har samtliga VMA-utrustningar i förbundet uppgraderats och byggts om till Rakel kommunikation.
Kristinehamn
VMA- aggregaten har fått årlig kontroll och underhåll.
Karlskoga, Storfors och Degerfors
VMA- aggregaten har fått årlig kontroll. Tryckkärlen i Kga och Dfs har testats och godkänts.
Under året 2015 det gjorts en flytt av akutmateriel till förrådet i Karlskoga vilket innebär en bättre logistik om det skulle behövas. Inventering av material har skett
På Degerfors Nya brandstation har vi monterat en ny högtalande anläggning.
Filipstad och Hällefors
VMA- aggregaten i Filipstad har under sommaren fått sin årliga översyn, och är nu provade och
styrda via Rakelnätet. Inventering av material har skett.Ett akutförråd planeras på båda stationerna
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Brandskyddsavdelning
Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Netto

2015-01-01

Intern Budget

2014-01-01

-2015-12-31
1 826
-4 147
-18
-2 338

2015
1 990
-4 050
-9
-2 069

-2014-12-31
1 620
-3 750
-7
-2 137

Uppdrag
Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder”. Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag".
I handlingsprogrammet framgår Skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare
sätt.

Verksamhetsbeskrivning
Med ovan nämnda uppdrag som fokus så innefattar Skyddsavdelningens verksamhet för närvarande
följande regelbundna arbetsuppgifter:
genomföra tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor på byggnader eller
anläggningar.
genomföra tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor hos
verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder.
handlägga, utfärda tillstånd till verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder
av brandfarliga och explosiva varor.
handlägga, utfärda tillstånd för egensotning.
vara remissinstans för polisen, alkoholhandläggare, byggnadsnämnd m.fl. Detta innebär att avdelningen måste upprätthålla resurser och kompetens för att svara på dessa
remisser och andra förfrågningar från övriga myndigheter inom föreskriven tid.
ge information och rådgivning till allmänheten. Detta innebär att allmänheten på ett
enkelt sätt ska kunna komma i kontakt med myndigheten för att ställa frågor inom
räddningstjänstförbundets kompetensområde och utifrån det kunna erhålla ett snabbt
svar från den tjänsteman som tar emot frågan eller få hjälp att nå den person som kan
svara.
bedriva självfinansierad utbildningsverksamhet i form av: Heta arbeten, Grundläggande brandkunskap, Systematiskt brandskyddsarbete eller andra anpassade utbildningar för verksamheter inom ämnet brandskydd
För att ytterligare tillmötesgå lagstiftningen och därmed uppdraget så sker också ett ständigt utvecklingsarbete som syftar till att ge ett ökat skydd för samhällsmedborgarna. Exempel på utvecklingsområden är kartläggning av risker i samhället, medverkan och samverkan mellan de olika kommunala
förvaltningarna och att ständigt vidareutveckla och förbättra de regelbundna arbetsuppgifterna.
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Händelser under 2015
Avdelningen har sju personer anställda. Alla utom en person har funktioner och arbetsuppgifter
inom den utryckande verksamheten, Räddningsavdelningen. Uppskattningsvis har Skyddsavdelningen fyra heltidtjänster på årsbasis.
För att stötta Skyddsavdelningen vad gäller utbildningsverksamheten så genomför
personer från Räddningsavdelningen (brandmän) merparten av de grundläggande brandutbildningarna för medlemskommunernas anställda.
Under året har två personer vidareutbildat sig på MSB:s skola i Revinge och en person har varit
sjukskriven varför produktionsresultatet är sämre än under motsvarande period föregående år.
Skyddsavdelningens produktion har i stort sett ligger nere under perioden 1 juni till 31 augusti pga.
semestrar och skifttjänstgöring.
BRT har bytt ut Alarmos mot Daedalos, detta innebär att vi har ett helt nytt arbetsverktyg som personalen måste sätta sig in i. Programmet kräver en viss anpassning till vår organisation.
MSB:s förebyggande konferens hölls i Karlstad under 2 dagar i april där BRT deltog. Detta är den
nationellt största konferens som finns beträffande räddningstjänsternas förebyggande arbete och
hålls vart annat år.
På brandstationen i Karlskoga har en övningsplats byggt upp. En del av denna anläggning
skall användas vid extern kursverksamhet.
I Kristinehamn har ett samarbete med kommunen genomförts för att ge alla invandrare som går
språkundervisning en brandutbildning. Sammanlagt har ca 200 personer utbildats under hösten.
I övrigt märks en ökning av efterfrågan på brandutbildningar för framför allt kommunanställd personal. Under årets senare del anställdes en brandingenjör med tillhörighet Skyddsavdelningen.

Nyckeltal

År 2015

År 2014

År 2013

37

24

100

1490

1678

1570

Genonomförda tillsyner LSO

155

227

198

Övriga förebyggande ärenden, remisser, rådgivning etc.

210

218

261

65

69

88

933

650

890

Antal brandskyddsansvariga som
genomgått utbildning
Antal utbildade i någon form av
brandutbildning

Tillståndsärenden
Brandutbildning skolelever
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Inriktningsmål:
Boende och verksamhetsutövare samt personer som vistas inom förbundsområdet skall genom
effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion
(olyckor)
Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta ska bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete
Medlemskommunernas anställda personal skall ges möjligheten att regelbundet få grundläggande
brandskyddsutbildning

Prestationsmål:
Människor som bor och vistas inom räddningstjänstområdet
Kostnadsfria föreningsutbildningar,
skall erbjudas utbildning inom brandskydd och övriga delar av kvartersbesök från utryckningsstyrkan
räddningstjänstförbundets kompetensområde
information i samband med rengöring
(sotning), brandutbildning för skolelever
är några av de åtgärder som görs i syfte
att nå detta mål.
Medverka till att ge varje skola med grundskoleelever regelbunden grundläggande brand och säkerhetsutbildning för
personal och ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5

Uppnå antal tillsyner utifrån antagen tillsynsplan för år 2015

Skolpersonal genomgår vart 4:e eller
vart 5:e år en brandutbildning som gör
att de i sin tur kan utbilda elever under
skoltid och med BRT:s medverkan
(BUSE).
Kopplat till tillsynsplanen finns en arbetsplanering där innevarande års tillsyner är listade. Prioriterade objekt i denna
lista har klarats av, de sekundära objekten hanns inte med.

Ekonomisk kommentar
Årets resultat är -269 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: Lägre intäkter gällande tillsyn. Tillstånd och utbildningsinsatser
Personalkostnader: Negativt mot budget pga. av överlappning vid pensionsavgång
Driftskostnader: Positivt mot budget
Avskrivning: Följer i stort sett budget
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Larmcentral
Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Netto

2015-01-01

Intern Budget

2014-01-01

-2015-12-31
11 892
-11 657
-107
128

2015
10 788
-10 668
-120
0

-2014-12-31
10 905
-10 661
-99
144

Uppdrag
Att vara Bergslagens räddningstjänsts egen televäxel, larm och kommunikationscentral samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att LC ska fungera som utalarmeringscentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand medlemskommunerna. LC skall vara självfinansierad vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom LC
ska bäras av verksamheten själv.

Verksamhetsbeskrivning
Trygghetslarm:
LC installerar, besvarar trygghetslarm och förmedlar vidare till rätt handläggare i respektive medlemskommuner. Vägledande i detta arbete är fyra fundamentala begrepp: kvalité, hög servicenivå,
bra relationer och kostnadseffektivitet. En ständig utvärdering av vårt arbete skall ske med beaktande av samtliga fyra dimensioner.
LC har uppgraderat befintlig larmmottagare till digital mottagare vilket ger en möjlighet till att ta
emot flera leverantörer med olika digitala protokoll.
Utbytet som påbörjats sent 2014 med att byta ut de analoga trygghetslarmen till digitala trygghetslarm fortsätter. Nya brukare erhåller alltid digitala larm. Utbyte sker även när ett analogt larm gått
sönder. Samtliga digitala larm är av GSM/IP typ, vilket innebär en GSM kostnad för samtliga brukare. GSM är reservväg då IP(data) ligger nere. Där IP (data) inte finns, blir det enbart GSM. BRT
kommer även att testa en digital larmmottagare där Rakel finns med som larmbärare för analoga
trygghetslarm.
Från 2015 installerar och servrar LC larmtekniker samtliga medlemskommuner vad gäller trygghetslarm. Larmteknikerna är utrustade med Rakel och defibrillatorer i bilarna.
Under 2016 kommer fem av sex medlemskommuner behöva omförhandla sina avtal gällande
trygghetslarm.
Kameratillsyn (nattfrid) testas för närvarande i Kristinehamn.
Tekniska larm:
LC tar emot automatiska brandlarm och övriga tekniska driftslarm från våra medlems-kommuner.
Frågor har ställts från andra kommuner än våra egna medlemskommuner om LC möjlighet till att
kunna ge tekniksupport och ta emot larm tekniska larm m.m.

Samband, kommunikation och utalarmering:
LC arbetar på uppdrag från räddningsavdelningen och utför på uppdrag såsom ex förmedling av
nya objekt kopplade till SOS, nyckelhantering vid automatlarm, inrapportering i verksamhetsprogram, teknikutveckling inom utalarmering, upphandling personsökare, driftansvar för telecall, rutiner för larmoperatörer vid utryckningsinsatser, tekniksupport inom hela förbundet samt kontaktansvarig för reservkraft.
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I stabsarbetet ingår även larmchef och larmoperatör från LC. Larmchefens ansvarar och stöder
räddningsavdelningen gällande kommunikation i form av tekniska hjälpmedel gällande ledningsteknik beslut- och ledningsstöd RIB & Lupp, ledningsstöd för Rakeldispatcher samt drift av Rakel
utrustning.
BRT:s växel:
LC fungerar som växel för BRT. I detta arbete är LC den första kontakten med allmänheten. Service och professionalitet skall vara ledord i detta arbete.
I Centrex telefonväxel är den gamla telefonin utbytt mot IP-telefoni. Inför 2016 planeras webbtelefoni.
VMA:
LC ombesörjer provlarmning och möjlighet att aktivera VMA vid behov hos 5 av våra 6 medlemskommuner.
Risklinjen:
LC förmedlar inkomna anmälningar vidare till kommunerna Karlskoga, Kristinehamn och Degerfors
kommun. Målsättningen är att även kunna göra detta till övriga medlemskommuner.
Krisberedskap:
På uppdrag av RCB sammankallar LC medlemskommunernas Krisberedskapsledning i Karlskoga,
Kristinehamn och Degerfors kommun. Fler kommuner utanför förbundet har visat intresse för LC att
kunna hjälpa till med in alarmering av krisledningsgrupperna i deras kommuner.
Posom:
På uppdrag av RCB sammankallar LC medlemskommunernas Posomgrupper.
Kommunjour:
Å uppdrag av kommunerna upprätthåller VA och gatujour åt några kommuner.

Händelser under 2015


Uppgradering av trygghetstelefoner fortgår ständigt så att både användare av trygghetslarm
och LC:s egen personal ska känna trygghet.



En larmteknikertjänst om 100% är från årsskiftet uppdelad på två personer med 50% vardera, resterade 50% jobbar man som larmoperatörer.



Arbetet fortgår med att byta ut den analoga tekniken till digital. Test av olika trygghetstelefoner har gjorts. Uppgraderingen av larmmottagning är gjord för att kunna ta emot digitala
trygghetslarm och tester körs med olika leverantörer. Med ny digital mottagare finns fler möjligheter ex kamera för "nattfrid" och personalarm för personal.



Filipstad kommun har testat några av sina larmsändare mot LC i förhoppning om att på sikt
kunna lägga in sina tekniska larm hos oss. De larmobjekt som tidigare legat hos SOS har
överförts till LC.



Från och med 1/3 2015 har LC utökat sitt uppdrag mot Hällefors kommun i form av service
och installationer av trygghetslarm.



Vid årsskiftet har Kristinehamns lagt kommunjouren hos LC



Ny telefonväxel har installerats och utbildningar har hållits
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Risklinjen
Skador och olycksfall är en av de vanligaste orsaker till att människor förolyckas i Sverige. Den vanligaste orsaken till dödsfall för barn och ungdomar är just olycksfall. Tillsammans med kommunerna
försöker Bergslagens Räddningstjänst att skapa en säkrare miljö för alla som bor inom kommunen.
Karlskoga, Kristinehamn och Degerfors har under året använt sig av risklinjen. Nytt för 2015 är att
anmälan kan göras via mail risklinjen@brt.se. Identifierade risker har förmedlats till ansvariga tjänstemän i respektive kommun enligt följande:
2015

2014

2013

2012

2011

2010

66

201*

64

60

61

55

8

3

13

8

7

5

24

26

19

22

28

21

Karlskoga
Degerfors
Kristinehamn

*inkl. Click for Alert finns inte kvar under 2015

Personal
Verksamheten är bemannad av 14 tjänster varav 8 stycken heltidstjänster och 2 stycken deltidstjänster som larmoperatörer och 4 dagtidspersonal.
Teknisk utveckling


Arbetet fortgår med att byta ut analoga trygghetslarm till digital teknik. Nya användare får alltid ny digital teknik installerad.

Nyckeltal
Medlemskommunernas anslutna trygg./larm/år varav:
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors

År 2015 År 2014 År 2013 År 2012 År 2011 År 2010
2717

2870

3063

3118

3101

3117

729
921
333
321
305
108

728
968
355
301
405
113

705
1015
414
313
498
118

681
1086
396
319
517
119

682
1096
356
312
530
125

685
1110
354
318
516
134

Inriktningsmål:
LC skall vara det självklara valet för mottagning av trygghetslarm från våra medlemskommuner
pga. kvalité i form av servicenivå, goda relationer med nyckelpersoner i våra medlemskommuner samt
ett kostnadseffektivt alternativt
LC bör fortsätta arbetet med att knyta till sig fler kommunala fastigheterna/verksamheter när det
gäller automatiska brandlarm
LC bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via
Kamerabevakning
LC skall med hög kvalité och service utföra ett tydligt definierat uppdrag av utalarmering, samband
och dokumentation för räddningsavdelningens räkning
LC skall förmedla identifierade risker vidare till samtliga sex medlemskommuner
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Prestationsmål:
LC skall kartlägga den möjliga marknaden av automatiska
brandlarm samt övriga tekniska larm i fastigheter/verksamheter inom de medlemskommuner som ännu

Fortgår med Filipstad och Hällefors
I Filipstad pågår övertagning och i Hällefors pågår inventering

inte har avtal med LC
LC skall utifrån medlemskommunernas efterfrågan upphandla digitala larmmottagare samt nya digitala trygghetstelefoner.

Möte med kommunerna för ny avtalsskrivning

LC skall under 2015 fortsätta övergången till digitala

Möte med olika leverantörer har skett

trygghetslarm

där olika larm kommer att testas, utbyte
sker löpande.

Ekonomisk kommentar
Årets resultat är +128 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: Utbytta analoga till digitala trygghetslarm genererar ökade intäkter
mot budget. De tekniska larmens intäkter är dock lägre pga. för hög budgeterad intäkt.
Personalkostnader: Följer budget
Driftskostnader: Stor negativ avvikelse mot budget är enbart att härleda till utbyte från analog
till digitala trygghetstelefoner.

Avskrivning: Följer i stort sett budget
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Ekonomisk översikt
Intäkter
BRT:s totala intäkter uppgår till 97 804 Tkr (93 243 Tkr) varav 830 Tkr (0 Tkr) kan anses vara jämförelsestörande poster. Kostnaderna uppgick till 99 437 Tkr (94 296 Tkr) varav 1 932 Tkr (2 464Tkr) kan anses
vara jämförelsestörande poster. Både intäkter och kostnader är högre i förhållande till budget.
Medlemskommunernas driftsbidrag till förbundet är BRT:s största inkomstkälla och uppgår under
året till 80 731 Tkr (77 912 Tkr). Medlemsbidraget har vid bokslutet korrigerats upp 219 Tkr
pga. under året för lågt schablonberäknat medlemsbidrag avseende pensionskostnader.
I förhållande till föregående år så har intäkterna för taxor och avgifter, hyror och försäljning av verksamhet av externt sålda tjänster ökat med 5,03%, jämförelsestörande poster exkluderat. Bidrag avseende
anställningsstöd och ersättning från MSB:s RiB utbildning är dock 56,62% lägre än mot 2014.

Kostnader
Personalkostnader exkl. pensionskostnader blev 1 546 Tkr högre än budgeterat. I jämförelse med föregående år har lönekostnaderna ökat med 5,56%. Detta innefattar även en ökad löneutvecklingen från 1 april
2015 för heltidspersonal om 2,48%. Förändrade arbetsgivaravgifter, större komp- och semesterlöneskuld
samt fler larm och längre insatstider är orsaken till den totala lönekostnadsökningen.
Övriga driftskostnader exkl. löner är 1 532 Tkr högre än budget. I jämförelse med föregående
år har mot svarande kostnader ökat med 3,34%.

Intäktsfördelning 2015

Kostnadsfördelning 2015
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Pensionskostnader
BRT svarar för samtliga förekommande pensionskostnader vilka under 2015 uppgick till 12 497 Tkr
(10 641 Tkr) vilket är 15,64% (20,67%) av den totala personalkostnaden.
Årets pensionskostnader är 219 Tkr högre än vad som angivits i budget. Pensionsskuldsförändring
vilken blev högre än vad angivits i KPA:s tidigare prognoser medans pensionsutbetalningen blev
lägre än prognos vilket kan spegla att inte alla av utryckningspersonalen inte har nyttjat möjligheten
att avgå med särskild ålderspension mellan 58-65 års ålder.
Av de 7 personer som under året haft möjlighet att avgå med pension utnyttjade 4 personer möjligheten. BRT har en relativt hög pensionsskuld i balansräkningen 50 814 Tkr (48 133 Tkr) i förhållande
till antal anställda. Detta är direkt att hänföra till den särskilda ålderspensionen som utfaller mellan
58-65 år. Förbundets kostnader i dessa fall är ca 73,5% av den anställdes lön fram t o m 65 års ålder. I budget 2015 fastslogs att medlemskommunerna pensionsbidrag baseras på KPA:s prognos
vilken slut avräknas och korrigeras vid bokslutstillfället utifrån faktiskt utfall.

Framtida pensionskostnadsutveckling inkl. löneskatt enl. KPA 2015-12-31 i Tkr

Premie KAP-KL
Avgiftsbestämd ÅP
Skuldförändring
Finansiell kostnad
Utbetalningar
Övrigt
Summa

År
År
År
År
År
2015
2016
2017
2018
2019
127
117
122
130
138
2 933 3 021 3 159 3 297 3 447
1 842 1 766 1 277 1 813 2 127
839
577 1 563 2 609 2 756
6 548 6 675 8 203 8 177 8 122
209
12 497 12 155 14 325 16 026 16 590

År
2020
148
3 605
849
2 901
9 544
17 046

50 814 53 156 55 997 60 419 65 302

69 053

60 429 57 560 55 280 53 659 52 021

49 774

Pensionsskuld i balansräkning

Pensionsskuld utanför balansräkning

Avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan om 3 576 Tkr (3 429 Tkr) är en minskning mot budget om 623 Tkr.
och beror på att investerat fordon underåret ej levererats innan årsskiftet. Ingen nedskrivning utöver
plan har gjorts under året.

Finansnetto
Finansnetto anger skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor. För 2015 var detta netto
+4 Tkr (+60 Tkr), ett betydligt lägre netto än vad som beräknats vid budgetarbetet då en högre
styrränta gällde än vad som senare antagits under året.

Likviditet
Årets likviditet har minskat till att vid årsskiftet vara 8 912 Tkr (25 321 Tkr). År 2014 var ca 17,2 milj.
inbetalda i förskott gällande 1:a kvartalets medlemsbidrag för 2015.
Om likvid skulle ha gjorts innan årsskiftet gällande ett tungt fordon om 6,4 Tkr hamnar BRT under
upprättat finansiellt mål. Detta innebär troligen att BRT måste utlösa delar av utlånad kortfristig fordran
mot medlemskommunerna under 2016.
Pensionskostnader utöver pensionsskuld har ej utbetalts likvidmässigt från medlemskommunerna
utan reglerats via reversförfarande utifrån KPA:s prognos vid bokslut.

33

Eget kapital
Det egna kapitalet har under året minskat med 1 629 tkr. Med hänvisning till synnerliga skäl gällande
omställningskostnader av engångskaraktär och till BRT:s starka egna kapital anses inte att det föreligger
skäl till att behöva återställa det egna kapitalet motsvarande positivt resultat under kommande 3 års period.

Balanskrav
Balanskravet är vid 2015 års utgång inte uppfyllt. Orsaken till detta är uppstådda omställningskostnader
kopplade till hyresmodell gällande Karlskoga och Degerfors samt kostnader i samband överflyttning till
Degerfors nya brandstation
Medlemskommunerna och Brt:s revisorer är informerade om hur Brt kommer att hantera uppstådda situation vid upprättande av bokslut 2014 och 2015.
Balanskrav
Årets resultat
Återställande eget kapital

År 2015
-1 629
0

År 2014
-992
0

År 2013
3 107
0

Soliditet
Soliditeten visar den långsiktiga betalningsförmågan och hur stor del av tillgångarna som finansierats
med egna medel. Utvecklingen av soliditeten beror dels av förändring av eget kapital och tillgångarnas
värdeökning respektive minskning. Soliditeten vid årets utgång har ökat mot föregående år 35 (24).
I balansomslutningen för 2014 ingår hela 2015 års förfakturerat medlemsbidrag. I 2015 års balansomslutning är ej medlemsbidraget fakturerat vilket har påverkan på soliditeten.

Kassalikviditet
Måttet (som inte bör understiga 100) anger hur stor del av de kortfristiga skulderna som kan betalas
i rätt tid. BRT:s förmåga att betala sina kortfristiga skulder är mycket goda och har sedan 2014
ökat till 116 (117).

Ekonomisk hushållning:
Kommunallagen kräver att även Kommunalförbund innefattas om att ha en god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att verksamheten ska klaras inom givna ekonomiska ramar och att det egna
kapitalet ska byggas upp för att räcka till att klara av enstaka år med höga kostnader, göra
investeringar med egna medel och täcka kommande pensionskostnader.
BRT har definierat sin syn på god ekonomisk hushållning i budget 2015 under rubrikerna:

* ekonomi och verksamhetsstyrning
* pensionskostnader - ansvarsförbindelse
* investeringsvolym
* resultat och finansiellt mål
* verksamheternas prestationsmål
Utifrån dessa definitioner arbetar BRT och uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning
utifrån det ekonomiska perspektivet.

BRT har under de senaste tre åren klarat av balanskravet med god marginal och har under de år
som förbundet funnits tillskapat sig ett eget kapital om 36,7 milj. Banklikviditeten är 8,9 Milj
samtidigt som förbundet har 10,0 Milj kortfristig utlåning till medlemskommunerna. Detta gör att
de närmsta 3 åren kommer planerade investeringar att kunna göras med egna likvida medel.
Investeringarna kommer att vara större än avskrivningarna under samma period av den anledningen
att förbundet inte är i fas med investeringar av tunga fordon.
Upptagen pensionsskuld inom balansräkningen är säkrad via de likvida medel om ca 50,8 Milj som
långsiktligt är utlånade till medlemskommunerna.
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Finansiella mål:
Kommunallagen och lagen om kommunalredovisning vilket innebar att kommunalförbund skall ha
upprättat finansiella mål och mål och riktlinjer för sin verksamheten. För verksamhetsåret 2014
antog BRT som finansiellt mål att:
årets resultat ska vara positivt utöver större och mer omfattande insatser än vad budget anger, omställningskostnader
exkluderat

uppfyllt trots negativt resultat
om -1 629 Tkr vilket hänföres till
Omställningskostnader

årets avskrivning bör inte överskrida budgeterad avskrivning

uppfyllt

årets investering ska finansieras med egna medel

uppfyllt

banklikviditeten bör vid bokslut inte underskrida 3 Milj

uppfyllt

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektiv:
Räddningstjänstavdelning
Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och
att påbörja utryckning inom angiven anspänningstid enligt handlingsprogram
(exkl. insatser med fördröjd tidsangivelse som kan härledas till kommunikation/
teknik gällande själva utalarmeringen)

*Uppnått?

Uppföljning har skett på samtliga larm under v 8, 9, 32 och 33. 100 st larm har granskats,
Avvikelser finns och beror på att tiduren mellan SOS och Brt har tappat
synkroniseringen varför resultatet inte är relevant till uppsatt mål

Skyddsavdelning
Att tillsyn skall göras på samtliga tillsynsobjekt under handlingsprogrammets
giltighetsperiod 2012-15. Den årligt antagna tillsynsplanen anger hur fördelning
och prioritet av tillsynsobjekten sker.

Målet för hela plan perioden
2012-15 är ej uppnått

237 st. objekt har tillsynats under 2012.
199 st. objekt har tillsynats under 2013.
227 st objekt har tillsynats under 2014
155 st objekt har tillsynats under 2015

Larmcentral
Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen ska vara bemannad och
bemannad och tekniskt utrustad, utifrån medlemskommunerna
och BRT:s interna efterfrågan av larmtjänster

Uppnått
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Redovisningsmodell

Den kommunala redovisningslagen reglerar förbundets redovisningsmodell, vilken består av resultat
räkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Resultaträkning:

är en sammanfattning av årets redovisade kostnader och intäkter. Om intäkterna överstiger periodens
kostnader innebär det att det egna kapitalet ökar och den finansiella styrka förbättras. Det innebär
också att balanskravet är uppnått.
Resultaträkningen delas upp i fyra olika resultat. Första resultatet är verksamhetens nettokostnader,
vilket består av intäkter genererade i verksamheten och som minskas med verksamhetens kostnader
och planenliga avskrivningar. Resultat före finansiella poster reducerar verksamhetens nettokostnader
med medlemsbidrag och statsbidrag. Resultatet efter finansiella intäkter ökar resultatet och finansiella
kostnader minskar resultatet. På samma sätt som under 2014 redovisas kostnader av
engångskaraktär i samband med omställning till ny brandstation och till ny hyresmodell som extra ordinära kostnader. Dessa kostnader ska normalt inte belasta BRT:s verksamhet och kommer inte att
återkomma de närmsta 50 åren om ingen ytterligare station skall byggas.
Medlemskommunerna är väl insatta i hur BRT har jobbat med dessa kostnader. Dessa fyra resultat
fyra resultat tillsammans utgör "Årets resultat".

Balansräkning:

beskriver den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället och utgör därmed en koppling mellan åren.
Den visar det bokförda värdet av BRT:s tillgångar och hur dessa har finansierats, externt
med främmande kapital (skulder) och internt med eget kapital.
Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar (tillgångar som skall innehas och nyttjas under flera
år) och omsättningstillgångar (fordringar och kassa). På motsvarande sätt delas skulderna upp i
kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom
ett år. De övriga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar innefattar BRT:s pensionsskuld.
En avsättning är en skuld som man inte vet hur stor den är eller när den ska betalas ut.

Kassaflödesanalys:

ger upplysning om hur medel har tillförts och hur de har använts. Till skillnad från resultaträkningen som redovisar kostnader och intäkter utgår kassaflödesanalysen från gjorda in- och utbetalningar.
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Resultaträkning
(Belopp i tkr)
2015-01-01
-2015-12-31

Budget
2015

2014-01-01
-2014-12-31

1

16 773
16 773

14 075
14 075

15 195
15 195

2

-75 601
-175
-18 153
-3 576
-80 731

-74 055
-190
-16 621
-4 199
-80 990

-70 585
-251
-17 567
-3 429
-76 637

6

80 972
59
299

80 752
113
-125

77 912
136
1 412

7

10

130

76

8

-6
303

-5
0

-16
1 472

9

-1 932
-1 629

0
0

-2 464
-992

Not

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Revision
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar enligt plan
Verksamhetens nettokostnad
Erhållna bidrag
Bidrag från medlemskommuner
Statsbidrag
Resultat före finansiella poster
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Årets resultat före extra ordinära poster
Extra Ord. Intäkter
Extra Ord Kostnader
Årets resultat

3
4

5
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Balansräkning
(Belopp i tkr)
Not

2015-12-31

2014-12-31

10

24 923

26 053

11

50 814
75 737

48 133
74 186

12

4 810
10 031
1 828

43 733
10 297
1 543

15

3 296
19 965

3 894
59 466

16

8 912
28 877
104 614

25 321
84 787
158 973

17

38 295
-1 629
36 666

39 288
-992
38 295

18

50 814

48 133

19

3 805
2 850

2 199
2 477

10 479
17 134
104 614

67 869
72 545
158 973

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristig fordran medlemskommuner
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

13
14

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
(Belopp i tkr)

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser utöver vad upptagits
bland skulder eller avsättningar

2015-12-31

2014-12-31

Inga

Inga

60 429

63 184
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Kassaflödesanalys
(Belopp i tkr)
2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

-1 629
6 226
4 597

-992
4 295
3 302

4 597

3 302

39 501
-55 411
-11 312

29 594
-19 821
13 074

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 447
31
-2 416

-6 649
497
-6 153

Finansieringsverksamhet
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-2 681
-2 681

-1 362
-1 362

-16 409
25 321

5 560
19 761

8 912

25 321

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
(Belopp i tkr)

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Reavinst
Avsättning till pensioner
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

10
-6

76
-16

3 576
-31
2 681
6 226

3 429
-497
1 362
4 295

8 912

25 321
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1 Verksamhetens intäkter

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

11 428
764
3 717
19
31
0
814
16 773

11 487
832
2 378
1
497
0
0
15 194

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

185
46 141
228
26 590

115
43 883
582
23 454

fördelat på lagstadgade och avtalsenliga delar

14 093

12 813

fördelat på pensionskostnader
varav avgiftsbestämd ÅP
varav löpande premier
varav pensionsutbetalning
varav pensionsskuldsökning inkl löneskatt
varav övriga pensionsavgifter
varav löneskatt

12 497
2 360
108
5 316
2 681
143
1 888

10 641
2 091
107
5 203
1 362
83
1 795

2 456
75 601

2 551
70 585

2015-01-01
-2015-12-31
6571
4321
3897
874
2490
18153

2014-01-01
-2014-12-31
5386
4688
4068
670
2755
17567

2015-01-01
-2015-12-31
3 576
0
3576

2014-01-01
-2014-12-31
3 429
0
3429

Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag
Taxor och avgifter
Hyror
Försäljning verksamhet och externa tjänster
Övrigt
Försäljning tillgångar
Vite
Fora
Summa

Not 2 Personalkostnader och arvode till styrelse

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Lön Styrelse
Övriga anställda, lön och ersättningar
Semesterlöneskuld
Totala arbetsgivaravgifter och pensionskostnader

Andra personalrelaterade kostnader
Summa

Not 3 Övriga rörelsekostnader
Hyra inkl fastighetsskötsel
Räddningstjänst, drift och utrustning
Kommunikationskostnader
Försäkring och fordonskatt
Övrigt
Summa

Not 4 Avskrivning
Avskrivning enl plan
Nedskrivning
Summa
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Not 5 Driftsbidrag
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa

Not 6 Statsbidrag
Ersättning för brandskyddsutbildning
AMS
Ersättning Räddningsskolan
Summa

Not 7 Ränteintäkter
Ränteintäkter på bankkonto
Ränteintäkter på fastränteplacering
Ränteintäkter medlemskommuner
Övriga ränteintäkter
Summa

Not 8 Räntekostnader
Kostnadsräntor
Summa

Not 9 Extra ordinarie kostnader
Hyra, ökade hyreskostnader exkl Dfs
Personalkostnader
Hyra, Dfs
Flyttkostnader
Kommunikationskostader, omst
Övr inventarier
Summa

Not 10 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

2015-01-01
-2015-12-31
22 854
28 368
10 079
6 663
9 066
3 942
80 972

2014-01-01
-2014-12-31
21 873
27 313
9 724
6 441
8 736
3 826
77 912

2015-01-01
-2015-12-31
4
0
55
59

2014-01-01
-2014-12-31
28
0
108
136

2015-01-01
-2015-12-31
0
0
0
10
10

2014-01-01
-2014-12-31
23
29
23
1
76

2015-01-01
-2015-12-31
-6
-6

2014-01-01
-2014-12-31
-16
-16

2015-01-01
-2015-12-31
1623
40
81
31
36
121
1932

2014-01-01
-2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

78 667
2 447
-456
80 657

73 803
6649
-1786
78 667

-52 614

-50 970

380
1471
89
284
241
2464
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Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Nedskrivning

456
-3 576
0
-55 734

1 786
-3 429
0
-52 614

24 923

26 053

Not 11 Långfristig fordran medlemskommunerna
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa

2015-12-31
13 970
17 134
6 704
4 624
5 704
2 678
50 814

2014-12-31
13 214
16 195
6 370
4 403
5 403
2 548
48 133

Not 12 Kundfordringar

2015-12-31
4 810

2014-12-31
43 733

Not 13 Kortfristig fordran medlemskommunerna
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa

2015-12-31
3 019
2 941
1 347
939
1 298
487
10 031

2014-12-31
3 094
3 034
1 380
961
1 327
501
10 297

Not 14 Övriga fordringar
Handkassa och fordringar hos anställda
Fordran skattekonto
Ingående moms
Övrigt
Summa

2015-12-31
1
13
1 612
202
1 828

2014-12-31
1
3
1 297
242
1 543

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetald kommunikation
Förutbetald försäkring
Förutbetald bilskatt
Förutbetald pension
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna avtal
Upplupen ränta
Upplupen Fora
Upplupna skatteintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

2015-12-31
1 687
110
254
108
18
132
0
0
814
110
62
3 296

2014-12-31
1 555
186
142
95
0
86
113
0
1 495
223
0
3 894

Redovisat värde vid årets slut
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Not 16 Kassa och Bank
Nordea, bankkonto
Nordea, fastränteplacering
Postgiro
Summa

2015-12-31
8 912
0
0
8 912

2014-12-31
25 321
0
0
25 321

Not 17 Eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

2015-12-31
38 295
-1 629
36 666

2014-12-31
39 288
-992
38 295

-1629
-38
-1667

-992
-497
-1489

Not 18 Avsättning pensioner
IB Pensionsavsättning ink löneskatt
Årets avsättning till pensioner
Summa

2015-12-31
48 133
2 681
50 814

2014-12-31
46 771
1 362
48 133

Not 19 Övriga skulder
Övr kortfristiga skulder
Utgående moms
Källskatt
Arbetsgivaravgift
Summa

2015-12-31
0
461
1 195
1 194
2 850

2014-12-31
0
385
1 068
1 024
2 477

Not 20 Uppl. kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupen semesterlöneskuld
Upplupen avgiftbestämd ÅP
Upplupen löneskatt på avgiftbestämd ÅP
Upplupen lönesk på utbet
Upplupen skatt, slutavräkning
Övriga interimsskulder
Förutbetalda medlemsbidrag kv1 2014
Fakturerade medlemsbidrag kv 1-4 2014
Förutbetalda intäkter
Summa

2015-12-31
2 611
4 695
2 360
573
0
0
213
0
0
27
10 479

2014-12-31
2 309
4 466
2 091
507
0
0
553
17 222
40 720
1
67 869

Avstämning av balanskrav
Periodens resultat
Avgår realisationsvinster
Justerat resultat
Beslut 2015-03-25 §18
Med hänvisning till BT:s starka finansiella ställning
och synnerliga skäl i samband med uppkomna
omställningskostnader av engångskaraktär gällande
Karlskogas nya brandstation anses inte att det egna
kapitalet behöver regleras i motsvarande omfattning
under kommande 3-års period. Avser år 2014
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Redovisningsprinciper
Kommunal redovisningslag styr tillsammans med kommunallagens krav på god redovisningssed
BRT:s principer för redovisning.

Grundläggande redovisningsprinciper:
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas betalas. Utställda fakturor efter
årsskiftet som kan hänföras till redovisningsåret 2015 har fordringsförts och ingår i 2015 års resultat.
Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. Leverantörsfakturor som inkommit efter
årsskiftet och som avser redovisningsåret 2015 har skuldbokförts och belastar 2015 års resultat.
Den del av löneredovisning som skett under jan 2015 och som avser dec 2014 har periodiserats.
Intjänad och ej uttagen semesterersättning och komp tid redovisas som kortfristig skuld. Förändringen
mellan 2013 och 2014 redovisas i verksamhetens kostnader.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen med:
2015
jan-feb

Födda
1938-49

Födda
1950-88

Födda
1989
och senare

Födda
1990-91

Födda
1992-

Arbetsgivaravgift enl. lag

10,21%

31,42%

15,49%

15,49%

15,49%

Avtalsförsäkringar

0,01%

0,21%

0,21%

0,21%

0,21%

Pensionspålägg inkl. löneskatt

5,59%

6,83%

5,59%

5,59%

5,59%

2015
maj-juli

Födda
1938-49

Födda
1950-88

Födda
1989

Födda
1990-91

Födda
1992-

Arbetsgivaravgift enl. lag

10,21%

31,42%

31,42%

15,49%

10,21%

Avtalsförsäkringar

0,01%

0,21%

0,21%

0,21%

0,21%

Pensionspålägg inkl. löneskatt

5,59%

6,83%

6,83%

5,59%

5,59%

2015
aug-

Födda
1938-49

Födda
1950-88

Födda
1989

Födda
1990-91

Födda
1992-

Arbetsgivaravgift enl. lag

10,21%

31,42%

31,42%

25,46%

25,46%

Avtalsförsäkringar

0,01%

0,21%

0,21%

0,21%

0,21%

Pensionspålägg inkl. löneskatt

5,59%

6,83%

6,83%

5,59%

5,59%

Med anläggningstillgång avses objekt som har en ekonomisk livslängd som är längre än tre år och
som uppgår till minst ett halvt basbelopp vilket för 2015 är 22 250 kr exkl. moms.
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till det värde som åsattes inventarierna i
i samband med förbundets bildande. Därefter har avskrivning påbörjats utifrån att inventarier varit
nyanskaffad. Nya investeringar som gjorts efter förbundets bildande har upptagits till anskaffningsvärde.
Därefter har planenliga avskrivningar beräknats på de olika objektens anskaffningsvärde och avskrivits
med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivning påbörjas
det år som inventarier tagits i bruk.
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Avskrivningstider:
Tungt fordon

20 år

Lätt fordon

10 år

Inventarier

5 år

Datorer och liknande utrustning

3 år

Pensionsskuldens ökning, dvs avsättningen för den särskilda ålderspensionen inkl. löneskatt har
redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inkl. löneskatt har avsatts som kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26%.
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5 år i sammandrag
Belopp i tkr
2015

2014

2013

2012

2011

Årets resultat

-1 629

-992

3 307

3 309

2 625

Omsättning

16 773

15195

15 453

15 743

12 771

Verksamhetskostnad inkl. avskrivning

97 505

91832

95 381

88 887

88 238

Självfinansierad verksamhetskostnad.

17,20%

16,55%

16,20%

17,71%

14,54%

Nettokostnad inkl. avskrivning

80 731

76 637

79 928

73 144

75 511

Kommunbidrag

80 972

77 912

82 743

75 683

77 116

Avskrivning

3 576

3 429

3 157

3 309

2 737

Finansnetto

4

60

228

362

426

2 447

6 649

4 786

5 281

3 091

Avsatt till pensioner

50 814

48 133

46 771

39 251

36 874

Pensionsskuld inom linjen

63 184

63 184

67 627

64 354

66 108

Årets pensionskostnad

12 497

10 641

16 741

11 684

14 576

104 614

158 973

178 425

165 570

157 416

36 666

38 295

39 288

35 981

32 672

35

24

22

22

21

169

117

118

116

115

8 912

25 321

19 761

11 748

28 382

178

178

179

179

178

Sjukfrånvaro

5,22%

3,79%

1,50%

2,90%

2,70%

Antal invånare per 12-31

85 785

85 354

84 853

84 524

84 737

Befolkningsförändring

0,51%

0,59%

0,39%

-0,25%

-0,51%

431

201

329

-231

-435

-6 017

-6 448

-6 949

-7 278

-7 065

Nettokostnad/inv., kr

941

898

942

865

890

Medlemsbidrag/inv., kr

944

913

975

895

910

798

788

778

757

738

Investeringar

Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Kassalikviditet
Banksaldo
Antal anställda i medeltal

Förändring mellan år
Total förändring sedan 1999

Medlemsbidrag/inv. exkl.
pension, kr
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Ord och begreppsförklaringar
Resultaträkning
Redovisning av samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har förändrats under
året
Balansräkning
Redovisning av totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen
Driftredovisning
Beskrivning av utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter
Investeringsredovisning
Redovisning av hur investeringsutgifterna har fördelat sig under året
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde
Anläggningstillgång
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk
Omsättningstillgång
Summan av likvida medel och kortfristiga fordringar som på kort tid kan omsättas i likvida medel
Kassalikviditet
Ett mått på betalningsberedskap på kort sikt
Avsättning
Fastställd ekonomisk förpliktelse men där storleken av belopp eller tidpunkt för infriande är osäker
Eget kapital
Skillnad mellan tillgångar och skulder, d.v.s. hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna
medel
Periodisering/Interims post
Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår
Kortfristig skuld
Skuld med löptid på kortare tid än ett år
Långfristig skuld
Skuld som förfaller senare än ett år
Soliditet
Andelen av eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av självfinansierade tillgångar
Kassaflödesanalys
Upplysning om hur medel har tillförts och hur de har använts.

48

Förslag till resultatdisposition
Förbundet redovisar ett underskott 1 628 990,64 Kr vilket föreslås avräknas det egna kapital.
Outnyttjade investeringsmedel om 9 059 000 kr överföres till 2016 års investeringsbudget.

Kristinehamn 2016-03-23
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Filipstad
Hällefors

Storfors
Karlskoga

Kristinehamn

Degerfors

Faktaruta utryckningsstyrkor enl. Handlingsprogram 2012-2015
Stationer

Anspänningstid

BRT RCB:

Gemensam resurs samtliga stationer

BRT Södra:
Karlskoga:
Kristinehamn:
Storfors:
Degerfors:
Åtorp:

1 Insatsledare för samtliga stationer (jour)
SL+5 Bm heltid
SL+4 Bm heltid
SL+4 Bm deltid
SL+4 Bm deltid
SL+1 Bm deltid

BRT Norra:
Filipstad:
Lesjöfors:
Hällefors*:

1 Insatsledare för samtliga stationer (beredskap)
SL+5 Bm deltid
SL+4 Bm deltid
SL+4+1 Bm deltid

90 sek
90 sek
5 min
5 min
5 min
6 min
5 min
5 min

RCB= Räddningschef i beredskap
SL= Styrkeledare
* =1 Bm finansieras av Ovako Steel

Innevånare

85 785 st. (2015-12-31)

84 854 st. (2014-12-31)

50

www.pwc.se

Anette Fagerholm
Mars 2016

Granskning av
årsredovisning
2015
Bergslagens räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning
2.1.

Bakgrund ........................................................................................................ 2

2.2.

Revisionsfråga och metod .............................................................................. 2

2.3.

Revisionskriterier ........................................................................................... 3

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning ...................... 4

3.1.1.

Förvaltningsberättelse ...................................................................................................4

3.1.1.1.

Översikt över utvecklingen av verksamheten ...............................................................4

3.1.1.2.

Investeringsredovisning.................................................................................................4

3.1.1.3.

Driftredovisning ............................................................................................................. 5

3.1.2.

Balanskrav ...................................................................................................................... 5

3.1.3.

God ekonomisk hushållning .......................................................................................... 5

3.1.3.1.

Finansiella mål ............................................................................................................... 5

3.1.3.2.

Mål för verksamheten .................................................................................................... 5

3.2.

Rättvisande räkenskaper ................................................................................ 6

3.2.1.

Resultaträkning ..............................................................................................................6

3.2.2.

Balansräkning .................................................................................................................6

3.2.3.

Kassaflödesanalys...........................................................................................................6

3.2.4.

Tilläggsupplysningar ...................................................................................................... 7

PwC

1.

Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5
a-b).
Anledningen är de fördyrande kostnader förbundet haft främst med anledning av de
nya brandstationerna som man inte fått förväntad kompensation för. Förbundet
åberopar istället synnerliga skäl och ett starkt eget kapital som anledning till att
underskottet inte behöver återställas inom en treårsperiod.
Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av inriktningsmål,
prestationsmål och finansiella mål samt uppföljning av mål för god ekonomisk
hushållning ur verksamhetsperspektiv.
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god och verksamhetsmålens
uppfyllelse som svag.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Förbundet avviker från god redovisningssed vad beträffar tilläggsupplysningar
enligt följande:
 Balanskravsutredande uppställning i förvaltningsberättelsen saknas.
 RKR:s rekommendation 2.2 - noten till avsättning för pensioner specificerar
inte avsättningen enligt rekommendationens uppdelning.
 RKR:s rekommendation 17.1 – noten till avsättning pensioner är inte
uppställd enligt rekommendationen avseende årets förändring av
avsättningen vilket även gäller ansvarsförbindelsen.
 RKR:s rekommendation 7.1 – i uppgifterna om pensioner lämnas ingen
uppgift om återlånade medel.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är Direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.
När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas
på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2.

Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.



Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att
andra än här framförda brister kan förekomma.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med
förbundets administrationsenhet. Granskningen har utförts enligt god revisionssed
med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i
kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards
on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt
varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har
beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall
registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 2016-03-10. Direktionen fastställer årsredovisningen 2016-03-23.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef.

2.3.

Revisionskriterier

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 kap 18 §
KL ska godkännas av kommunfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:
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Kommunallagen



Kommunal redovisningslag



Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning



Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1.
3.1.1.1.

Förvaltningsberättelse
Översikt över utvecklingen av verksamheten

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL.
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
Förvaltningsberättelsen beskriver också kort vad som påverkar ekonomin den
närmaste tiden framåt. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om
pensionsåtagande och pensionsmedelsförvaltning. Under respektive avdelnings
presentation redovisas nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning
även i det finansiella perspektivet.
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av den ekonomiska ställningen. I förvaltningsberättelsen återfinns en
utvärdering som tar sin utgångspunkt i uppsatta mål såväl utifrån antagna
finansiella mål som ur verksamhetsperspektiv. I förvaltningsberättelsen redovisas
även väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret. Ingen tydlig analys
eller slutsats av förväntad utveckling lämnas i rapporten däremot lämnas
information om väsentliga frågor och förutsättningar för förbundet som indirekt
anger framtida förutsättningar och därmed på sätt och vis förväntad utveckling.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt
åldersindelad.
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser delvis enligt RKR 7.1. Upplysningarna kan enligt vår bedömning
utvecklas för att följa rekommendationen fullt ut. Däremot saknas upplysningar i
not enligt rekommendation 2.2 om särskild avtalspension och visstidspensioner.

3.1.1.2.

Investeringsredovisning

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar.
Årets investeringar kommenteras till viss del i avsnittet. Största avvikelsen mot
budget kommenteras och även förslag på hantering av årets outnyttjade medel. Vi
bedömer att förbundet med fördel kan förtydliga avvikelser mot budget även för
andra investeringspunkter samt även analys ur ett längre perspektiv, särskilt
avseende de projekt som sker under en längre tidsperiod. Analysen kan ange hur de
ligger till utifrån satt tidsplan samt hur investeringen följer satt budget.
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3.1.1.3.

Driftredovisning

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till budget.
Avdelningarnas budgetavvikelse redovisas i tabellen nedan:
Drift redov isning per av delning
t kr

2015

Budget

Budget av v ikelse

Stab

-3 9 51

-4 82 0

86 9

-1 7 5

-1 9 0

15

Pensionskostnader

-1 2 4 9 7

-1 2 2 7 7

-2 2 0

Räddning

-6 3 7 6 8

-6 1 3 9 8

-2 3 7 0

-2 3 3 8

-2 06 9

-2 6 9

1 28

0

1 28

-82601

-807 54

-1847

Rev ision

Brandsky dd
Larm central
Summa drift budget

Huvudsaklig orsak till resultatet återfinns inom räddningstjänstavdelningen och
beror till stor del på verksamhetsrelaterade kostnader som inte förutsågs i budget
liksom personalrelaterade kostnadsökningar jämfört med budget. Även
brandskyddsavdelningen redovisade högre kostnader än vad som budgeterats vilket
beror på kostnader förknippade med succession med anledning av pensionsavgång.
Ökade pensionskostnader kompenseras av medlemskommunerna genom
korrigering av kommunbidragen.

3.1.2.

Balanskrav

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet inte uppfylls. Förbundet
hänvisar till synnerliga skäl med anledning av omställningskostnader av
engångskaraktär och förbundets starka egna kapital.
Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har till viss del
skett enligt 4 kapitlet i kommunal redovisningslag i not till eget kapital, redovisning
av balanskravsresultat i förvaltningsberättelse bör utvecklas.

3.1.3.
3.1.3.1.

God ekonomisk hushållning
Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning av förbundets finansiella mål där samtliga
fyra mål bedöms uppfyllda. Även om förbundet inte redovisar ett positivt resultat
för 2015 bedöms målet som uppfyllt utifrån att man hänvisar till synnerliga skäl
avseende omställningskostnader och starkt eget kapital. Avskrivningarna överstiger
inte budget, investeringar har inte finansierats genom lån och banklikviditeten
ligger över satt mål.

3.1.3.2.

Mål för verksamheten

Förbundet har även tre mål för ekonomisk hushållning riktade mot larmcentral,
räddningstjänst- och skyddsavdelning. Utöver dessa mål har även respektive
avdelning inriktningsmål nedbrutna i prestationsmål som beskrivs och till viss del
utvärderas i årsredovisningen.
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Mål för ekonomisk hushållning bedöms i likhet med bedömning i delårsavstämningen som delvis uppnått. Räddningstjänstavdelningens mål avseende utryckning
inom angiven anspänningstid kan man inte riktigt utvärdera på grund av synkroniseringsproblem. Skyddsavdelningens mål för antalet tillsynsbesök bedöms inte
uppnått medan larmcentralens mål avseende verksamhet utifrån självkostnadsprincip bedöms uppnått. Någon samlad bedömning av måluppfyllelsen lämnas ej.

3.2.

Rättvisande räkenskaper

3.2.1.

Resultaträkning

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i
enlighet med god redovisningssed.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets
resultat.
Verksamhetens intäkter ligger något högre än föregående år vilket till stor del beror
på ökad försäljning av verksamhet och externa tjänster samt som jämförelsestörande intäkt även återbetalning av AFA-medel för premier inbetalda 2004.
Kostnadsökningen för förbundet beror huvudsakligen på ökade personalkostnader
och därtill sociala kostnader som arbetsgivaravgifter och pensionskostnader, i
övrigt beror ökningen till viss mindre del på ökade hyreskostnader. Avskrivningar
ligger något högre än föregående år men inte riktigt i nivå med vad man
budgeterade vilket beror på den investering i tungt fordon som ännu inte fullföljts.

3.2.2.

Balansräkning

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital.
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Upplysning
i enlighet med rekommendation 2.1 och 17 avseende pensioner lämnas i dagsläget
inte vilket vi ser som ett utvecklingsområde. I övrigt finns bilagor och
specifikationer i tillräcklig omfattning.
Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den
kommunala redovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner intjänade före år
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.
Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i
KRL.

3.2.3.

Kassaflödesanalys

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och investeringar.
Kassaflödesanalysen överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av
årsredovisningen. Det finns viss kompletterande information för vissa poster i
kassaflödesanalysen i nära anslutning till analysen. Informationen i den kan
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förtydligas ytterligare genom komplettering med redan befintlig information från
noter för såväl resultat- som balansräkning.

3.2.4.

Tilläggsupplysningar

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i allt väsentligt uppfyller
KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande
att:


Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.



Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL samt
god redovisningssed i övrigt.

Följande rekommendationer har förbundet inte följt fullt ut:
RKR 2.2 Särskild avtalspension och
visstidspension

Noten om pensioner specificerar inte
avsättningen enligt rekommendationens
uppdelning.

RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel
och pensionsförpliktelser

Uppgiften om pensioner anger inte uppgift om
återlånade medel.

RKR 17.1 Värdering av och upplysningar
om pensionsförpliktelser

Noten om pensioner är inte uppställd enligt
rekommendationen avseende årets förändring
av avsättningen vilket även gäller
ansvarsförbindelsen.

2016-03-29

__________________________
Anette Fagerholm
Projektledare
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___________________________
Maria Jäger
Uppdragsledare
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Bilaga
Bergslagens
Räddningstjänstförbund
Revisorerna

Revisorernas redogörelse för år 2015
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed för
kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår
att revisorerna ska granska all verksamhet och bedöma om verksamheterna sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om direktionens interna kontroll är tillräcklig.
Vi träffade direktionen i januari 2016 för att bilda oss en uppfattning om direktionen har
tillräcklig information om förbundets verksamhet och ekonomi för att kunna leda och
styra förbundet.
De granskningar som genomförts under verksamhetsåret 2015 sammanfattas nedan:
Uppföljning – vidtagna åtgärder efter IT-granskning
Revisorerna granskade i slutet av 2012 IT-organisationen och konstaterade att förbundet
till största delen har en ändamålsenlig IT-organisation. Det framkom att förbundet har en
god kontroll av IT-verksamheten och att det fanns en medvetenhet kring IT-säkerhet.
Däremot gjordes bedömningen att viss dokumentation saknades och att förbundet är en
liten organisation vilket gör den sårbar inom bl.a. IT-frågor eftersom IT-ansvarig,
systemförvaltare, support, drift och inköp var samlat hos en person.
Vid direktionens sammanträde 2015-04-08 fastställde direktionen IT-ansvar och ITfunktioner inom förbundet med anledning av revisorernas granskning. Direktionen
delegerade ansvaret för IT-system och systemägare till förbundschefen. Systemägaren
ansvarar för att fastställda krav för systemsäkerheten följs. Förbundschefen fick i uppdrag
att utse en systemförvaltare/IT-ansvarig. Förbundschefen fick även i uppdrag att i samråd
med systemförvaltare dokumentera hur IT-frågor och problem i systemfunktionen ska
hanteras vid frånvaro av IT-ansvarig. Systemförvaltaren ansvarar för det praktiska ITarbetet inom förbundet. Vid granskningstillfället saknas en ersättare för IT-ansvarig, men
förvaltningen anser att detta kan skötas av den externa leverantören av förbundets ITsupport. Det framgår inte av protokollet om systemsäkerhetsanalyser och
systemförvaltningsplaner tagits fram för de mest väsentliga systemen, i enlighet med den
bedömning som gjordes i granskningen. Revisorerna beslutade att avvakta med att följa
upp granskningen vidare och låta den nya organisationen ”finna sina former” först.

Bilaga
Uppföljning – förebyggande- och tillsynsarbetet
Revisorerna genomförde 2012 en granskning av tillsynsarbetet och det förebyggande
arbetet inom förbundet. Vi har gjort en uppföljning av granskningen. Syftet med
uppföljningen är att bedöma om direktionen tillsett att tillräckliga åtgärder har vidtagits
för att göra förebyggande- och tillsynsarbetet mer ändamålsenligt samt om hanteringen
av förelägganden är ändamålsenlig.
Vår samlade bedömning efter uppföljningen är att direktionen i allt väsentligt vidtagit
åtgärder utifrån de synpunkter som framfördes i den tidigare granskningen. Vi bedömer
också att rutinerna för hantering av förelägganden är ändamålsenliga.
Vi konstaterar att målen i handlingsprogrammet följs upp och rapporteras till direktionen.
I handlingsprogrammet framgår det hur uppföljning ska ske. Vi noterar att uppföljning
nämns i tillsynsplanen, men att bland annat utvärdering och tillsynsbehov inte nämns. Vi
rekommenderar att direktionen ser över om tillsynsplanen behöver kompletteras med
exempelvis utvärdering och tillsynsbehov.
Vi anser att direktionen bör uppmärksamma att skyddsavdelningen i tillsynsplanen
uppger att de saknar resurser för att genomföra tillsyn på alla objekt inom förbundets
ansvarsområde. Vi rekommenderar också att direktionen närmare undersöker vad
minskningen i antalet utbildade samhällsmedborgare beror på för att säkerställa att
förbundet uppfyller målet att ”Utbildningsutbudet ska styras av behovet hos den enskilde
samt strävan att höja nivån på skyddet mot olyckor i samhället” som fastställts i
handlingsprogrammet.
Granskning av delårsrapport 2015
Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2015-08-31. En översiktlig
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på
detaljgranskning.
I samband med upprättandet av delårsrapporten upptäcktes en väsentlig avvikelse i
förbundets balansräkning. Avvikelsen uppgick till väsentliga värden. Vi anser att det som
skett är oroande och att det är viktigt att förbundet säkerställer att det inte händer igen.
Bortsett från detta anser vi att förbundets delårsrapport i allt väsentligt uppfyller kraven
enligt den kommunala redovisningslagen. Med reservation för ovan beskrivna avvikelse
bedömer vi att delårsrapporten i allt väsentligt redovisar ett rättvisande resultat och visar
en rättvisande ekonomisk ställning.
Delårsrapporten för 2015 visar ett resultat per 31 augusti på 0,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr
lägre än för motsvarande period förra året. Enligt helårsprognosen kommer förbundets
resultat för 2015 att uppgå till -1,2 mnkr. Anledningen till det prognostiserade negativa
resultatet är omställningskostnader i samband med ny brandstation och ny hyresmodell.
Vår bedömning av de kostnader förbundet tar upp som extraordinära kostnader är att de
borde kunnat förutses. Däremot har förbundet ett avsevärt eget kapital som kan föranleda
att synnerliga skäl kan anses föreligga för att inte reglera ett negativt resultat i samband
med balanskravsavstämningen vid bokslutet.
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Vi bedömer måluppfyllelsen när det gäller de finansiella målen som god. Tre av fyra mål
kommer enligt prognosen att kunna uppnås för 2015. Graden av måluppfyllelse när det
gäller verksamhetsmålen är svårare att bedöma. Ett av verksamhetsmålen kommer att
uppnås, ett kommer inte att kunna uppnås och ett tredje mål är tveksamt om det kommer
att uppnås eftersom resultatet av uppföljningen inte är relevant i förhållande till uppsatt
mål.
Granskning av årsredovisning 2015
Vi har granskat förbundets årsredovisning för år 2015. Granskningen av årsredovisningen
innebär en bedömning av om dokumentet följer kommunallagen, kommunal
redovisningslag, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt de beslut
som fattats när det gäller god ekonomisk hushållning.
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att
årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och i stort
är upprättad enligt god redovisningssed.
Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Anledningen
är de fördyrande kostnader förbundet haft främst med anledning av de nya
brandstationerna som man inte fått förväntad kompensation för. Förbundet åberopar
istället synnerliga skäl och ett starkt eget kapital som anledning till att underskottet inte
behöver återställas inom en treårsperiod.
Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av inriktningsmål, prestationsmål och
finansiella mål samt uppföljning av mål god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv. Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god och
verksamhetsmålens uppfyllelse som svag.
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Avgift för måltid på trygghetsboende, dnr KS 16/00094
Beslutsunderlag
Ökad service med kvällsmål på trygghetsboende, KS 2016-03-22 § 63.
Sörgården Grythyttan, dnr ON 14/00151
Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen 2016,
KF 2016-04-19 § 62.
Ärendet
Kommunstyrelsen har den 2016-03-22 tagit beslut om att utöka servering på
trygghetsboende med lunch och kvällsmat. Idag finns möjlighet till gemensam
lunch alla dagar i veckan och från och med 2016-05-16 kommer även
kvällsmål att serveras på trygghetsboendena i kommunen.
Ekonomi

Förvaltningen har tagit fram förslag på kostnad för matdistribution,
kvällsmål vilket motsvarar 27 kr per kvällsmål.
Folkhälsa
Genom att erbjuda kvällsmål på Trygghetsboende skapas bättre förutsättningar
för att få rätt näringsintag och möjlighet till social samvaro vilket främjar
folkhälsan.
Miljö

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

Information och samverkan har skett.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att handlingen avseende taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och
handikappomsorgen kompletteras med matdistribution kvällsmål enligt
förslaget.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3
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--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande
Christina Johansson (M) kortfattat.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen
-

Att handlingen avseende taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och
handikappomsorgen kompletteras med matdistribution kvällsmål enligt
förslaget.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Ritha Sörling (V)
och Christina Johansson (M) utan att yrka.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på
omsorgsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att handlingen avseende taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och
handikappomsorgen kompletteras med matdistribution kvällsmål enligt
förslaget.
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Biblioteksplan 2017-2020, dnr KS 15/00155
Informationsunderlag
Beslutsärende Biblioteksplan KS dnr 15/00155
Bibliotekslagen
Regional kulturplan Örebro län 2016-2019
Biblioteksplan för Hällefors kommun 2017-2020
Hällefors biblioteks verksamhetsrapport 2015
Läsfrämjandeplan för Hällefors 2014
Handlingsplan för skolverksamheten i Hällefors kommun 2015
Kungliga Bibliotekets (KB) riktlinjer: Biblioteksplan 2.0, Nyckeltal 1.0,
Barnen i planerna 2012 och Bibliotekets planer 2012
Remissyttranden 2016-04
Ärendet
Enligt bibliotekslagen åligger det varje kommun att anta en biblioteksplan
som speglar vilken biblioteksservice man ska ha i kommunen och som
bestämmer inriktningen på biblioteksverksamheten.
En kommunal biblioteksplan ska utgöra grunden för bibliotekets årliga
verksamhetsplan, vara heltäckande, uppföljningsbar och rymma 3-4 år.
Biblioteksplanen bestämmer verksamhetens inriktning och omfattning på så
sätt att medborgarnas förutsättningar att påverka möjliggörs.
Hänsyn ska tas till tidigare biblioteksplan, den regionala kulturplanen och
bibliotekslagen liksom till vilka prioriterade grupper och förutsättningar som
finns i kommunen.
Enligt tidigare beslut av KS har framtagandet av planen handlagts av enheten
för Kultur och fritid. Det har skett i samarbete med Regionbiblioteket i Örebro
län, Hällefors bibliotek, olika kommunala enheter, biblioteksråd för skola och
en referensgrupp med representanter bland annat från civilsamhället.
I uppdraget ingick att så långt som möjligt tillgängliggöra biblioteket för alla.
Planen har remitterats till samtliga partier med representation i fullmäktige.
Ekonomi

Förverkligande av planen medför utmaningar för den kommunala servicen
från folkbiblioteket såsom att anpassa verksamheten efter det moderna och

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(2)

mångkulturella samhället. Det kan komma att innebära investeringar i nya
tekniska lösningar, lokalanpassningar och andra investeringskostnader.
Folkhälsa

Utifrån ett demokratiskt och utbildningsperspektiv påverkar en
biblioteksplan hela samhället. Tillgång till god biblioteksverksamhet är
också viktigt ur ett socialt perspektiv vilket sammantaget förväntas påverka
folkhälsan positivt.
Miljö

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

Fackliga organisationerna har blivit informerade vid bildnings samverkan.
Förvaltningen förslag till beslut
-

Att godkänna den föreslagna biblioteksplanen för 2017-2020 enligt ärende
ovan.

--Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande Ewa
Stålberg (M) och Tina Lanefjord ärendet utförligt.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig att en längre remisstid hade varit önskvärd
och detta besvaras av bildningschef Tina Lanefjord.
Ritha Sörling (V) yttrar sig kring att det är en seriöst utformad plan.
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
-

Att godkänna den föreslagna biblioteksplanen för 2017-2020 enligt ärende
ovan.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på bildningsutskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att godkänna den föreslagna biblioteksplanen för 2017-2020 enligt ärende
ovan.

Underlag för handlingsplan för
skolbiblioteksverksamheten i Hällefors kommun
Årskurs Aktivitet
FSKL
Pedagoger ansvarar för att eleverna får besöka biblioteket
och låna böcker. Biblioteket plockar ihop och distribuerar
boklådor efter önskemål.
Biblioteket erbjuder minst en sagostund eller motsvarande
under läsåret. Läraren ansvarar för bokning.

Övrigt

Åk 1

Bibliotekspersonal
medverkar på
höstens
föräldramöte.
Fokus på
högläsning.

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Biblioteksintroduktion där läraren besöker biblioteket med
klassen.
Regelbundna boklån samt att biblioteket plockar ihop och
distribuerar boklådor efter önskemål.
Sagostunder erbjuds av bibliotekspersonal på biblioteket
eller i klassrummet. Läraren ansvarar för bokning.
Introduktion av begreppen fack-/ skönlitteratur.
Hur fungerar en faktabok.
Regelbundna boklån samt att Biblioteket plockar ihop och
distribuerar boklådor efter önskemål.
Bokprat kan bokas in på biblioteket under v.9-13.
Sagostunder/ deltagande i läsgrupper erbjuds av
bibliotekspersonal i samarbete med lärare vid ett tillfälle
per läsår. Läraren ansvarar för bokning.
Bibliotekspersonal i samarbete med lärare erbjuder
introduktion av sökmotorer och databaser.
Regelbundna boklån samt att Biblioteket plockar ihop och
distribuerar boklådor efter önskemål.
Bokprat kan bokas in på biblioteket under v. 40-46.
Deltagande i läsgrupper erbjuds av bibliotekspersonal i
samarbete med lärare vid ett tillfälle per läsår. Läraren
ansvarar för bokning.
Bibliotekspersonal i samarbete med lärare erbjuder utökad
informationssökning, sociala medier och bloggar, lite om
källor.
Introduktion till netikett/ nätsäkerhet. Lärare kontaktar
bibliotekspersonal för gemensam planering.
Regelbundna boklån samt att Biblioteket plockar ihop och
distribuerar boklådor efter önskemål.
Bokprat kan bokas in på biblioteket under v. 47-51.
Deltagande i läsgrupper erbjuds av bibliotekspersonal i
samarbete med lärare vid ett tillfälle per läsår. Läraren
ansvarar för bokning.

Bibliotekspersonal
medverkar på
föräldramöte.
Fokus på
högläsning, ta upp
netikett och
nätsäkerhet.

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Fördjupad sökskola. Mer om källkritik, källförteckning och
netikett/ nätsäkerhet. Lärare kontaktar bibliotekspersonal
för gemensam planering.
Regelbundna boklån samt att Biblioteket plockar ihop och
distribuerar boklådor efter önskemål.
Bokprat kan bokas in på biblioteket under v. 2- 6.
Deltagande i läsgrupper erbjuds av bibliotekspersonal i
samarbete med lärare vid ett tillfälle per läsår. Läraren
ansvarar för bokning.
Biblioteksintroduktion där läraren besöker biblioteket med
klassen, bibliotekspersonal ansvarig för infosök:
bibliotekskatalogen, källor, källkritik, upphovsrätt.
Regelbundna boklån samt att Biblioteket plockar ihop och
distribuerar boklådor efter önskemål.
Bokprat kan bokas in på biblioteket under v. 40-46.
Deltagande i läsgrupper erbjuds av bibliotekspersonal i
samarbete med lärare vid ett tillfälle per läsår. Läraren
ansvarar för bokning.
Infosök: källkritik, källförteckning, bibliotekskatalogen,
avancerad sökning, updatum.
Regelbundna boklån samt att Biblioteket plockar ihop och
distribuerar boklådor efter önskemål.
Bokprat kan bokas in på biblioteket under v. 47-51.
Deltagande i läsgrupper erbjuds av bibliotekspersonal i
samarbete med lärare vid ett tillfälle per läsår. Läraren
ansvarar för bokning.
Infosök: citering, källförteckning, upphovsrätt.
Regelbundna boklån samt att Biblioteket plockar ihop och
distribuerar boklådor efter önskemål.
Bokprat kan bokas in på biblioteket under v. 2-6.
Deltagande i läsgrupper erbjuds av bibliotekspersonal i
samarbete med lärare vid ett tillfälle per läsår. Läraren
ansvarar för bokning.
Infosök: artikelsök. Fördjupad kunskap i srategisk infosök.
Regelbundna boklån samt att Biblioteket plockar ihop och
distribuerar boklådor efter önskemål.
Bokprat kan bokas in på biblioteket under v. 9-13.
Deltagande i läsgrupper erbjuds av bibliotekspersonal i
samarbete med lärare vid ett tillfälle per läsår. Läraren
ansvarar för bokning.

Bibliotekspersonal
medverkar på
föräldramöte och
informerar om
bibliotekskort,
netikett-/
nätsäkerhet, hur
man når
bibliotekets
databas hemifrån.

Årskursövergripande samarbete:
Bibliotekspersonal deltar på APT för 1-3 i september, för 4-6 i oktober och för 7-9 i
november. Information om hjälpmedel, inlästa läromedel mm. Diskussioner om samarbete,
litteratur mm.
Lista på läromedel lämnas varje läsårsstart till bibliotekspersonal för möjlighet till inläst
material för elever i behov av detta.
Författarbesök vartannat år för F-5 och vartannat år för 6-9, bibliotekspersonal
tillhandahåller lämpligt material som klasserna kan arbeta med innan/ efter besöket.
Bilaga till handlingsplan för skolbiblioteksverksamhet
Årskurs 1-3
Alla ämnen återkommer i alla årskurser.

NO

SO
Mänskliga rättigheter
Världen
Historia (forntiden)
Hembygdens historia, Hällefors och Grythyttan
Religion, Islam, Kristendom, Judendom
Berättelser ur testamenten, GT och NT
Miljö
Geografi, kartkunskap, närmiljö (kartor)
Livet förr och nu, berättelser, skönlitt.
Immigration och migration
Livsfrågor

ENGELSKA
Skönlitt. mycket lättläst
Fakta om engelsktalande länder

Övrigt
Länkar – lätt fakta inom alla områden (barn kan
söka själva)

Sortering
Året runt i naturen
Vatten
Faser
Lösa och blanda
Luft och tryck
Växter och djur
Kraft och rörelse
Rymden
Människokroppen
Ljud
Ljus
El och magnetism

Årskurs 4-6
Biologi
Den levande planeten
Staden
Öppna marker
Skogen
SötvattenHavet
Människokroppen

Teknik
Förvara och bevara
Bygga och bo
Enegi, vatten, vind
Teknik med papper och penna
Resor och transporter

Bergsområden
Polarområden
Öken
Solen
Olika kulturers beskrivningar och
förklaringar av naturen i skönlitteratur,
myter, konst och äldre tiders
naturvetenskap.

Teknikk med elekticitet,
Teknik i framtiden
Hur tekniska system i hemmet och samhället
förändrats över tid och några orsaker till
detta.
Historiska och nutida upptäkter och deras
betydelse.

Kemi och Fysik
Material
Ljud
Vatten
Blandningar
Värme och kyla
Luft
Magnetism
Krafter
Vardagskemi
Ljus
Meteorologi
Astronomi
Elekricitet
Eld
Modeller
Energi och miljö
Kemins förändring från magi och mystik till
modern vetenskap

Samhällskunskap
Familj och vänner
Skolan
Var dig själv
Grunderna om demokrati
Pengar
Lag och rätt
Demokrati
Massmedia
Hemma i världen
Samer och andra minoritetsgrupper
Litteratur om främlingsfientlighet,
invandring, varför människor är på flykt.

Geografi
Sverige
Norden
Europa
Eu
Världskartan
Vår jord ( Jordens uppkomst, jordklotet)
Naturtyper i världen

Historia
Vikingatiden
Medeltiden
Vasaatiden
Stormaktstiden
frihetstiden

Religion
Nya testamentet
Kristendomen jul, påsk, traditioner
Världsreligionerna ( judendom, islam,
hinduism, buddhism)
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Datum

2016-06-13

Yttrande över Lars-Erik Erikssons (SD) motion om mat i
äldreomsorgen, dnr 9.11/730
Beslutsunderlag
Lars-Erik Erikssons (SD) motion, inkommen 2011-01-06
KF 2011-02-15 § 43
KS 2011-03-08 § 88
Konsultrapport måltidsutredning Hällefors kommun, daterad 2011-09-16
KS 2016-01-26 § 9
Yttrande
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträdde den 8 mars 2011 att överlämna LarsErik Erikssons (SD) motion till omsorgsnämnden för beredning. Sedan 2015 finns inte
omsorgsnämnden kvar, utan yttrandet får beredas i omsorgsutskottet innan ärendet går
vidare till kommunstyrelsen.
Motionen behandlar mat i äldreomsorgen och belyser områden så som att maten ska
lagas på plats och att särskilda kockar ska anställas. På motionen lämnar
måltidsverksamheten yttrande enligt nedan.
Sedan 2011 har mycket hänt, där utgångspunkten har varit den måltidsutredning som
skedde under hösten 2011. Många av de frågor som Lars-Erik Eriksson tar upp har
måltidsverksamheten redan genomfört eller arbetar med för tillfället.
Måltidsutredningen föreslog att en måltidschef skulle anställas med ett övergripande
verksamhetsansvar över hela måltidsorganisationen, något som verkställdes i oktober
2012.
Utredningen genererade i många frågeställningar, analyser och kvalitetsbedömningar av
verksamheten. Utredningen har också berett väg för hur Hällefors kommuns framtida
måltid ska se ut. För tillfället arbetar förvaltningen tillsammans med folkhälsoteamet
med att ta fram en äldreplan. Här är måltid och social samvaro viktiga fokusområden
som kommer att belysas.
Vid kommunstyrelsens sammanträdde den 26 januari 2016 fick måltidsverksamheten i
uppdrag att ta fram en ombyggnadskalkyl för centralköket. Förvaltningen fick även i
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uppdrag att göra en förstudie av tillagningskök på Björkhaga för mat till äldre samt
matdistribution i hemtjänst.
Vad beträffar närproducerade livsmedel arbetar måltidsverksamheten med att få in
lokala och regionala livsmedel i verksamheten. Det har även gjorts ändringar i
arbetsstrukturen på upphandlingskontoret i Örebro som gynnar den lokala marknaden.
Tidigare upphandlade 16 kommuner tillsammans sina livsmedel i gemensamma
livsmedelsavtal vilket inte var fördelaktigt för den mindre lokala producenten och
entreprenören. Ett större förändringsarbete skedde inför livsmedelsupphandlingen 2016.
Hällefors kommun ingår i klustret KNÖL tillsammans med Ljusnarsberg, Lindesberg
och Nora. Klustren skapades för att ha möjlighet att dela upp upphandlingarna och
därmed gynna den mindre producenten.
Kökspersonalen har rätt att studera och utveckla sig vilket kommunen som arbetsgivare
alltid välkomnar, oavsett om det sker på högskola eller på vuxenutbildning. Att köpa en
tjänst där personal konsulteras på ett eller annat vis är en kostnadsfråga, vilket bör
betraktas som en utbildningskostnad. Inriktning på utbildningar utgår alltid från vilka
behov och kunskaper verksamheten behöver för att fungera på ett fördelaktigt sätt.
Ekonomi

Ökad andel närproducerade livsmedel kan vara kostnadsdrivande i
måltidsverksamhetens nuvarande verksamhet, avgörande är också vilken kvalité av
livsmedel som produceras inom ramen av lokal och regional mat. Verksamheten kan
idag inte bedöma de ekonomiska konsekvenserna för kommunen av lokal handel.
Folkhälsa

Förslag enligt motionen förväntas ha positiv inverkan på folkhälsan.
Miljö

Förslag enligt motionen förväntas ha liten inverkan på miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
Att motionen ska anses vara besvarad med måltidsenhetens yttrande.

--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren utförligt.
Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka
Ordförande Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Att motionen ska anses vara besvarad med måltidsenhetens yttrande.
---
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på omsorgsutskottets förslag vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att motionen ska anses vara besvarad med måltidsenhetens yttrande.

Sida
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Datum

2016-06-10

Lasse Erikssons (SD) motion om öppettider för kommunens
fritidsklubbar, dnr KS 16/00158
Rubricerade motion remitterades 2016-04-19 § 49 till kommunstyrelsen för
beredning.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) redogör kortfattat för tidigare beslut i
kommunstyrelsen om utökade öppettider i Valhalla fritidsklubb och yrkar att
motionen med detta ska anses bifallen.
Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V) och Hans-Otto Pohlmann (GL) bifaller
Annahelena Jernbergs (S) yrkande.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på det egna
yrkandet vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Med kommunstyrelsens beslut 2016-04-26 § 133 ska motionen anses vara
bifallen.
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Datum

2016-06-13

Yttrande över motion gällande utbildning i begränsad
elbehörighet mm, dnr KS 13/00153
Beslutsunderlag
Lasse Eriksson (SD) Motion till kommunfullmäktige 2013-05-29,
dnr KS13/00153.
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2013-06-11, § 143.
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-19, § 175.
Yttrande
Motionen
Lasse Eriksson (SD) föreslår i en motion att kommunen anordnar
utbildning/kurser i ämnen såsom begränsad elbehörighet, VVS och Bygg.
Författaren till motion menar att åtgärden skulle medföra att fler personer
boende i kommunen kan erhålla arbete.
I motionen sägs vidare att lärarkompetens och lokaler finns inom kommunen,
och att finansiering ska ske via arbetsförmedlingen. Åtgärden kommer också
enligt skrivelsen att öka skatteintäkterna på sikt.
Förvaltningens bedömning
Utbildningsutbud och utbildningstillfällen är prioriterade frågor i
kommunfullmäktige i kommunen. Fler innevånare i kommunen skulle genom
utbildning ges möjlighet att förvärvsarbeta och således på sikt förbättra
kommunens ekonomi. Kommunen har dock av flera skäl svårighet att anordna
utbildningar på det sätt som motionen efterfrågar.
Kommunens elevunderlag för att bedriva undervisning i just VVS, el och
bygg är begränsat. Av den anledningen har gymnasieskolan via GYSAM
samverkan med skolor i Örebro Län för denna typ av utbildning. Många väljer
också att läsa dessa utbildningar i Filipstad. För yrkesutbildning för vuxna har
kommunen finansiering främst genom statsbidrag. Statsbidragen kan givetvis
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användas för utbildning inom ovanstående områden, men då genom andra
kommuners system. Att själv skapa utbildningar annat än som punktinsatser, t
ex genom upphandlade utbildningar inom nämnda områden är inte
kostnadseffektivt.
Arbetsförmedlingen har viss möjlighet att finansiera enstaka utbildningar i
enskilda fall. I de allra flesta fall använder sig arbetsförmedlingen av
upphandlade ramtjänster inom utbildning. Sådan utbildning är just nu inte
möjlig för kommunen att anordna annat än via de reguljära avtal vi redan har.
Fortlöpande diskussioner med arbetsförmedlingen sker i frågan.
Kommunförvaltningen kommer även fortsättningsvis att analysera vilka
utbildningsinsatser som ger störst effekt och söka finansiering för detta. I
kölvattnet av OVAKO:s pågående omstruktureringar har Hans Karlsson också
anställts för att mot Region Örebro bland annat arbeta strategiskt med
kompetensförsörjning och utbildning.
Kommunförvaltningen planerar däremot inte i nuläget att i enlighet med
Lasse Erikssons motion specifikt anordna kurser i begränsad elbehörighet,
VVS och bygg.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att Lasse Erikssons (SD) motion (KS 13/00153) med ovanstående
yttrande ska anses vara besvarat.

--Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande
Ewa Stålberg (M) för ärendet.
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
-

Att Lasse Erikssons (SD) motion (KS 13/00153) med ovanstående
yttrande ska anses vara besvarat.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson
(M) bifall till bildningsutskottets förslag.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på
bildningsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att Lasse Erikssons (SD) motion (KS 13/00153) med ovanstående yttrande
ska anses vara besvarat.
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Yttrande över medborgarförslag och motion om lekplats
i Grythyttan, dnr KS 14/00100, KS 15/00271 och KS
15/00275
Beslutsunderlag
Adrian Syväjärvis medborgarförslag, inkommet 2014-05-02
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-26 § 142
Johanna Foogdes medborgarförslag, inkommet 2015-08-31
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-20 § 226
Åsa Andersson Sandberg (GL) och Emil Gustavssons (GL) motion,
inkommen 2015-09-01
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-20 § 227
Bergslagens kommunaltekniks förbundsordning, daterad 2015-01-01
Funktionsbeskrivning ”För drift- och underhållsåtgärder på grönytor inom
Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde”, daterad 2015-02-10
Yttrande
Kommunförvaltningen har fått uppdrag från kommunstyrelsen att bereda tre
olika ärenden om en lekplats i Grythyttan. Det finns några skillnader i de två
medborgarförslagen och motionen. Det handlar t.ex. om olika önskemål om
var lekplatsen ska placeras men även om olika åsikter kring vilken eller vilka
åldersgrupper lekplatsen ska vända sig till. Förvaltningen bedömer dock att
det centrala i alla tre fall är önskan om en lekplats i Grythyttan och det
yttrande som lämnas här avser alla tre ärenden.
Det är Bergslagens kommunalteknik (BKT), via förbundsordningen, som har
ansvaret för t.ex. parker. I funktionsbeskrivningen ”För drift- och
underhållsåtgärder på grönytor inom Bergslagens kommunaltekniks
ansvarsområde” är det möjligt att läsa om de kommunala lekplatserna och
BKT:s ansvar. Det handlar t.ex. om att lekplatserna ska besiktigas och att
deras status ska sammanställas.
Den lekplats som finns i området Åsen i Grythyttan, längs med Skiffergatan,
har under senare år haft eftersatt underhåll. Under slutet av föregående år
rustade BKT den befintliga lekplatsen. Den kompletterades med en
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klätterställning, en gungbräda, två fjäderlekar och ett talrör. Önskemålen om
en lekplats i Grythyttan bedöms med dessa åtgärder uppfyllda.
Ekonomi

Den utrustning som lekplatsen i Grythyttan kompletterades med innebar ett
materialinköp på cirka 67 000 kronor med tillkommande arbetskostnad,
som redovisas som en investering under verksamhetsåret 2015.
Folkhälsa

En nyupprustad lekplats lockar förmodligen till mer lek, något som i sin tur
har en positiv effekt på folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet.
Miljö

En nyupprustad lekplats bedöms ha positiv inverkan på utemiljön i
Grythyttan.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att de båda medborgarförslagen och motionen är bifallna, i och med att
lekplatsen längs Skiffergatan i Grythyttan har utrustats med ett antal nya
lekredskap.

--Under Allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande Allan
Myrtenkvist (S).
Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka att redan tidigare tagits upp om
lekplatser och dess placeringar.
Allan Myrtenkvist (S) yrkar på att det bör vara mer förenklat svar till
frågeställaren/frågeställarna, att-satsen omformuleras.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag med tillägg för det egna yrkandet, vilket bifalls.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att de båda medborgarförslagen och motionen är bifallna/tillmötesgångna, i
och med att lekplatsen längs Skiffergatan i Grythyttan har utrustats med ett
antal nya lekredskap.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Allan Myrtenkvist
(S) utan att yrka.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att de båda medborgarförslagen är bifallna/tillmötesgångna, i och med att
lekplatsen längs Skiffergatan i Grythyttan har utrustats med ett antal nya
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lekredskap.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att motionen är bifallen/tillmötesgången, i och med att lekplatsen längs
Skiffergatan i Grythyttan har utrustats med ett antal nya lekredskap.

Hällefors Kommun
Kommunfullmäktige
Sikforsvägen 15
712 83 HÄLLEFORS

Motion till kommunfullmäktige i Hällefors,

Lekplatser i Grythyttan

Barn behöver leka och röra på sig för att hålla sig friska. Alla barn har rätt till lek i en
stimulerande, trygg och lämplig miljö. Detta understryks av FN:s konvention om barns
rättigheter.

Grythyttan saknar i dagsläget en kommunal lekplats som är både säker och rolig.
Enligt Plan-och bygglagen finns krav på att lekplatser och fasta anordningar på
lekplatser ska underhållas. Dessutom skall de utformas så att de är tillgängliga för, och
kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta
uppfyller absolut inte den enda kommunala lekplatsen som fins i Grythyttan på
Skiffergatan. Sneglar man på många andra kommuner så inser vi snabbt att vi
verkligen inte har hängt med i utvecklingen av pedagogiska och inbjudande lekplatser
i Grythyttan. Vi yrkar på att en ny lekplats anläggs centralt i Grythyttan, så att även
besökande turister lätt hittar dit. Förslagsvis bakom torget i parken
Smedsgatan/Hammargatan.

…………………….......

………………………

Åsa Andersson Sandberg
Grythyttelistan

Emil Gustavsson
Grythyttelistan
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Datum

2016-06-17

Yttrande över Emil Gustafssons (GL) motion om
användandet av kommunens mediekanaler, dnr KS 14/00156
Beslutsunderlag
Emil Gustafssons (GL) motion, inkommen 2014-09-04
KF 2014-09-09 § 131
KS 2014-10-21 § 171
Kommunallag (1991:900)
Principer och riktlinjer för reklam, sponsring m.m., antagen 2010-01-19
Mejlkonversation med Laxå kommun, mars 2016
Yttrande
Rubricerad motion har skickats till kommunförvaltningen för beredning.
Motionen föreslår att företag i Hällefors kommun ska ges möjlighet att få in
information på kommunens hemsida och i sociala medier. Ett argument är att
kommunen stolt ska visa upp de företag som finns.
Ett vitalt och aktivt näringsliv är en förutsättning för utveckling av
kommunen. Hällefors kommun arbetar aktivt för att utveckla relationen till
företag och företagare i kommunen.
Kommunen ska behandla alla företag lika, om det inte finns sakliga skäl för
annat. Om kommunen erbjuder ett företag i kommunen att synas på t.ex.
kommunens förstasida, måste alla företag i kommunen få samma möjlighet.
Andra kommuner och regioner runtom i landet har olika förhållningsätt i
frågan. Exempelvis Västra Götalandsregionen tillåter inte reklam eller
indirekt marknadsföring från externa näringsidkare i sina kanaler så som
webbplatser och tidningar. Laxå kommun publicerar såväl ett företagsregister
som länkar till hemsidor för företag som är verksamma i kommunen.
Det finns flera frågeställningar på området att reflektera kring.
Kommunförvaltningen bedömer att det finns ett behov av att ta fram tydliga
lokala riktlinjer för företags närvaro i kommunens mediekanaler.
Ekonomi
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I ett första skede finns kostnader för att arbeta fram riktlinjer för hur
kommunen ska förhålla sig. Beroende på vad som framkommer kan andra
kostnader tillkomma, som exempelvis utökade kostnader för att uppdatera
olika mediekanaler samt besvara frågor.
Folkhälsa

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
-

Att kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för företags närvaro
i kommunens mediekanaler.

-

Att motionen med ovanstående anses besvarad.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare
Mathias Brandt kortfattat.
Per Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ewa Stålberg (M), Allan Myrtenkvist (S), Christina Johansson (M) och
Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för företags närvaro i
kommunens mediekanaler.
Att motionen med ovanstående anses besvarad.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för företags närvaro i
kommunens mediekanaler.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att motionen med ovanstående anses besvarad.

Motion
För att främja relationen mellan näringslivet i Hällefors & kommunen har vi ett
förslag. Kommunens företag ska ha möjlighet att få in information på
kommunens öppnings sida på nätet samt även på kommunens sida i div sociala
medier. Vi ser en typ rullande flik med relevant företagsinformation. Info kan
vara allt från någon pågående rea eller att man tackar av medarbetare eller
hälsar nya medarbetare välkomna eller något kommande händelse. Kommunen
måste vända den negativa trenden å stolt visa upp vilka företag som finns i vår
kommun & aktivt jobba för en öppen relation till samtliga företag stora som
små. Vi har många företag i kommunen som har en lång och gedigen historia
varför inte en flik på hemsidan där företagarna har möjlighet att berätta sin
historia med tillhörande fakta.

Emil Gustafsson/ Grythyttelistan.
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Yttrande över Sture Beckmans (S) motion om
kommunens relationer med sociala företag,
dnr 198.09/149
Beslutsunderlag
Sture Beckmans (S) motion, inkommen 2009-12-02
KF 2009-12-08 § 189
KS 2010-01-26 § 27
Yttrande
I rubricerad motion föreslås Hällefors kommun ta fram ett policydokument
för hur kommunen ska förhålla sig till sociala företag på jämlika
affärsmässiga grunder.
I Hällefors finns sociala företag som har samarbete med kommunen.
Motionären vill att kommunen tar fram ett policydokument för hur
kommunen ska se på socialt företagande och hur man ska samarbeta med dem
på jämlika affärsmässiga grunder.
Kommunförvaltningen ställer sig positiva till att ta fram en policy inom
området socialt företagande. I en policy kan kommunens roll i relation till
övriga aktörer, såväl offentliga som privata, tydliggöras. Det handlar
exempelvis om att det är Arbetsförmedlingen som har ett ansvar för att
anordna arbetsmarknadsåtgärder och anvisa individer till verksamheter. Det
betyder att kommunen som enskild aktör inte kan anvisa individer till
arbetsmarknadsåtgärder inom sociala företag. En policy kan även tydliggöra
andra delar som en kommun inte får ägna sig åt.
En policy kan också visa på möjligheten att ta social hänsyn i kommunala
upphandlingar utifrån aktuell lagstiftning, så som lag om offentlig
upphandling (2007:1091), och direktiv samt ha möjlighet att förhindra
eventuella oklarheter när det gäller tolkningen av otillbörlig konkurrens.
Ekonomi

Att minska antalet människor som är i behov av ekonomiskt bistånd har
positiva ekonomiska aspekter. Kommunförvaltningens förslag till beslut,
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att ta fram en policy, innebär främst en kostnad i arbetstid. Vad en
eventuell policy i ett senare skede innebär i kostnader för kommunen är
beroende av vilka förslag som lämnas i policyn.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen bedömer att samverkan med arbetsintegrerade
sociala företag har positiva folkhälsoeffekter. Att integrera och återetablera
personer på arbetsmarknaden som t.ex. på grund av funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, tidigare missbruk, kriminalitet,
långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet, hemlöshet eller annan form av
social utsatthet står utanför arbetsmarknaden utgör en stor vinst för
samhället och individen. Detta då människor erbjuds en plattform för
arbete istället för att individen under en kortare, eller längre tid behöver
ekonomiskt bistånd. Arbete och egen försörjning är även
trygghetsskapande för individen och främjar en god hälsa.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy för socialt
företagande i samråd med övriga kommuner i KNÖL.

-

Att motionen med ovanstående anses besvarad.

--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande
Christina Johansson (M) kortfattat.
Ronnie Faltin (S) yttrar sig att det tidigare varit ett föredragande på
kommunstyrelsen kring liknande ärende och tycker att kommunen inte ska
förringa/underskatta ärendet.
Hans-Otto Pohlmann (GL) nämner att ett bra socialt initiativ finns på t.ex.
mataffärer i kommunen.
Socialchef Ingrid Holmgren nämner att i Örebro jobbar Örebro Bostäder
(ÖBO) med ”social hänsyn”. Socialchef, områdeschef upphandlingsansvarig
och Hällefors Bostads AB VD, har varit dit på besök.
Ordförande Christina Johansson (M) nämner ett arbetsmarknadsprojekt i
Örebro som sedermera blev ett socialt företagande.
Katja Ollila (V) yttrar sig att motionen är mycket bra.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen
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-

Att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy för socialt
företagande i samråd med övriga kommuner i KNÖL.

-

Att motionen med ovanstående anses besvarad.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar ordförande
Annahelena Jernberg (S) att kommunförvaltningen ska utveckla samarbete
med andra aktörer inom socialt företagande i länet. Ordförande ställer därefter
bifall mot avslag på omsorgsutskottets förslag med det egna tilläggsyrkandet
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy för socialt
företagande i samråd med övriga kommuner i KNÖL.
Kommunförvaltningen uppdras att utveckla samarbete med andra aktörer
inom socialt företagande i länet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att motionen med ovanstående anses besvarad.
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Avsiktsförklaring gällande fastigheten Klockarebäcken
3:5>1, Terrassen, dnr KS 16/00063
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Fastighetskarta Klockarebäcken 3:5>1
Ärendet
Hällefors Bostads AB inkom 2016-02-18 med en förfrågan om att förvärva
fastigheten Klockarebäcken 3:5>1, Terrassen, i anslutning till Formens hus.
Kommunförvaltningen vill med detta ärende klargöra att fastigheten inte
kommer avyttras eftersom den kommer utgöra en viktig beståndsdel för
kommuns framtida stabsfunktioner.
Fastigheten lokaliserad på Sikforsvägen 9 omfattar 540m² med en
byggnadsarea på cirka 600m² uppdelad i två plan som angränsar till den
närliggande fastigheten Formens hus. Merparten av lokalen är vakant, medan
en del av fastigheten sedan sommaren år 2015 inrymmer butiksförsäljning av
blommor med ett hyresavtal som löper till och med 2016-07-30. Fastigheten
har tidigare använts till diverse verksamheter så som restaurang,
utställningslokal och hårsalong. Lokalerna har, bortsett från nuvarande
hyresgäst, stått tomma de senaste åren. Byggnadens skalskydd, det vill säga
byggnadens omslutningsytor (väggar, tak, dörrar osv.) är i övergripande bra
skick såväl som invärtes ytskikt i markplan. Däremot finns generella brister
när det gäller elinstallationer och ventilation i hela fastigheten samt fuktmiljö i
källarplan.
Fastighetsförvaltningen genomför i detta nu åtgärder för att iordningställa
Formens hus för omlokalisering av kommunens politiska- och
tjänstemannaorganisation. Åtgärder som delvis kommer samutnyttjas från och
med att det kommunala bostadsbolaget flyttar sin verksamhet till terrassen.
Lokaliteterna i fråga rör sig om konferensrum med entréramp, förvaring och
mellanarkiv. Ur detta perspektiv kommer terrassen utgöra en central del av
bostadsbolagets, politikernas och förvaltningens dagliga hantering och
övergripande administration.
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Åtgärder som annars på lång sikt riskerar att gå förlorade i ett föränderligt
framtida scenario involverat en tänkbar avyttring. Därmed kan
kommunförvaltningen konstatera att det är av strategiskt vikt att behålla
terrassen inom kommunens eget fastighetsbestånd.
Ekonomi

Fastigheten är taxerad till 892 tkr (mark 214 tkr, byggnad 678 tkr) och har
ett bokfört värde på 224 tkr.
Fastigheten ägdes till och med 2005-12-26 av Hällefors Bostads AB som
sålde fastigheten för 1 kr till Formens Hus i Hällefors AB. När bolaget
sedermera försattes i konkurs köptes fastigheten 2010-07-07 av Hällefors
kommun för 270 000 kronor genom konkursförsäljning.
Folkhälsa

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att kommunen behåller fastigheten benämnd Terrassen inom befintligt
fastighetsbestånd.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket
bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att kommunen behåller fastigheten benämnd Terrassen inom befintligt
fastighetsbestånd.

Ärendet vidarebefordras för information till kommunfullmäktige

Sida

1(2)
Datum

2016-06-13

Ekonomisk rapport mars 2016, dnr KS 16/00147
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 18
Ekonomisk rapport, daterad 2015-04-14
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 och 2016-02-16 har
kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport vad gäller
avstämning av fastställda finansiella mål och kommunens prognostiserade
årsresultat.
Ekonomi

Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå åtta av nio
finansiella mål som antagits för verksamhetsåret 2016.
Målet med år 2016 är att göra ett överskott 7,9 miljoner kronor. Enligt
nuvarande helårsprognos kommer kommunens årsresultat att preliminärt att
hamna på ett överskott på 10,2 miljoner kronor. Det är 2,3 miljoner kronor
bättre än budgeterat. Prognostiserade årsresultatet innebär att målet att
resultatandelen ska uppgå till minst 1,9 procent beräknas uppnås.
Anledningen till överskottet är den ökade finansiella intäkten som uppstår
utifrån det aktieöverlåtelseavtal som genomförts med Värmevärden AB,
vilket resulterat i ett finansiellt överskott på 4,0 miljoner kronor.
Målsättningen att nettokostnadsandelen ska vara högst 97,4 procent
beräknas inte att uppnås enligt nuvarande prognoser. Anledningen är att
verksamhetskostnaderna beräknas bli högre än budgeterat och underskottet
beräknas vägas upp med det finansiella överskottet.
Totalt har kommunen en investeringssumma på 18,7 miljoner kronor, där
3,8 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten. Enligt prognos
idag beräknas utfallet att motsvara beslutad budgetram, under förutsättning att
kommunstyrelsen erhåller en tilläggsbudgetering på 7,4 miljoner kronor

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(2)

gällande fastighetsförvaltningen, vilket beslutas på kommunfullmäktige den
2016-04-19. Förvaltningen har påbörjat en process med att komplettera
behovsinventeringen vad gäller kommunalkontorets flytt till Formens hus.
En investeringssumma på totalt 26,0 miljoner kronor innebär att
målsättningen att investeringarna minst ska uppgå till 6,2 procent av skatter
och utjämning beräknas uppnås.
Målsättningen att öka soliditeten enligt blandade modellen till lägst
28,1 procent beräknas att uppnås. Förvaltningen beräknar med att soliditeten
ska hamna på drygt 31 procent vid årsskiftet 2016/2017.
Folkhälsa

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

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

Föesa

Sida

1(2)
Datum
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Rapport om ej verkställda beslut,
dnr KS 16/00005
Beslutsunderlag
Rapporterade beslutade insatser som ej verkställda inom 3 månader, bilaga.
Ärendet
Förvaltningen skall inrapportera ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.
Rapporterna sker per kvartal. I bilagan rapporteras nya och tidigare ej
verkställda beslut tom mars månad 2016.
Totalt finns fem brukare som under 2016 sökt särskilt boende mer än 3
månader.
Boende enligt LSS
Två brukare har sökt särskilt boende enligt LSS, blivit erbjuden plats men
tackat nej, har dock sina ansökningar kvar. Ingen risk för sanktionsavgift
under denna period.
Vård- och omsorgsboende enligt SoL
Tre brukare har sökt vård- och omsorgsboende enligt SoL mer än 3 månader,
varav:
- En brukare har tackat nej till erbjuden plats, har sin ansökan kvar. Ingen
risk för sanktionsavgift under denna period.
- En brukare har tidigare tackat nej vid 2 tillfällen, dock är beslutet
verkställt under mars månad, ingen risk för sanktionsavgift
- En brukare har inte blivit erbjuden plats, beslutet togs den 21 december,
Målsättning är att plats erbjuds under april månad.
Ekonomi

Ej verkställda beslut inom 3 månader kan påverka förvaltningens utfall, vid
utdömande av sanktionsavgift. Om brukare tackar ”nej” till ett boende,
ligger ansökan kvar men antal dagar från beslut nollställs, vilket påverkar
ekonomin positivt.
Folkhälsa
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I enlighet med lagstiftningen fattas beslut av brukarens behov. Behovet ska
tillgodoses med rätt insats. Det är därför av stor vikt att beslut verkställs
inom rimlig tid, så att brukare ges stöd för att upprätthålla god hälsa.
Miljö

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

Förvaltningens förslag till beslut
-

Omsorgsutskottet godkänner rapporten och delger Kommunstyrelsen.

--Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren kortfattat.
Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer fråga gällande de brukare som tackar nej till
erbjuden plats vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och
utvecklingsstrateg Ann-Louise Eriksson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande ny ansökan för brukare som
tackat nej vilken besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Anne Horneman (S) ställer fråga gällande LSS vilken besvaras av socialchef
Ingrid Holmgren
Ordförande Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Omsorgsutskottets beslut
Omsorgsutskottet godkänner rapporten och vidarebefordrar informationen till
Kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
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Styrdokument för Hällefors kommuns krisberedskap 20152018, dnr KS 16/00154
Beslutsunderlag
Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018
Ärendet
Enligt Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap (dnr. SKL
12/6159, MSB 2912-5541) ska ett styrdokument utformas och antas för
kommunens arbete med krisberedskap.
Syftet med styrdokumentet är att dels internt i kommunen tydliggöra arbetet
med kommunens krisberedskap och dels för att redovisa kommunens åtgärder
och arbete inom området för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Styrdokumentet syftar också till att övergripande redovisa hur ersättningen
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att användas. I
styrdokumentet presenteras även den övnings- och utbildningsplanering som
föreligger under mandatperioden.
Kommunens beredskapshandläggare håller styrdokumentet aktuellt och
uppdaterat i samråd med säkerhetsgruppen. Styrdokumentet ska skickas in till
länsstyrelsen för varje mandatperiod och kan, om behov föreligger, revideras
årsvis. Eventuella revideringar och den årliga uppföljningen av
styrdokumentet redovisas till, och beslutas av, kommunstyrelsen.
Ekonomi

Kommunförvaltningen har inte bedömt några särskilda aspekter på frågan
utöver de som framkommer i styrdokumentet.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte bedömt några särskilda aspekter på frågan
utöver de som framkommer i styrdokumentet.
Miljö
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Kommunförvaltningen har inte bedömt några särskilda aspekter på frågan
utöver de som framkommer i styrdokumentet.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att anta styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018.
Kommunförvaltningen uppdras att utarbeta och implementera tjänsteman i
beredskap senast 1 oktober 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Allan Myrtenkvist
(S) utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att anta styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018.
Kommunförvaltningen uppdras att utarbeta och implementera tjänsteman i
beredskap senast 1 oktober 2016.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag
vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att anta styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018.
Kommunförvaltningen uppdras att utarbeta och implementera tjänsteman i
beredskap senast 1 oktober 2016.
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1

Syfte

Syfte med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som ska
ske under mandatperioden 2015-2018. En beskrivning av hur kommunen ska
arbeta för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter, samt att öka
förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet i tillräcklig omfattning.
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden
som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (mellan
MSB och SKL) samt hur ersättningen ska användas.

2

Krisledningsplan

För varje mandat period ska en ny krisledningsplan tas fram i kommunen.
Planen ska beskriva hur och vart kommunen ska organisera sig vid en kris
eller extraordinär händelse, hur kommunen ska bedriva intern och extern
kriskommunikation och hur man ska avsluta krisarbetet.
Planen finns inte i styrdokumentet utan är ett separat dokument.

3

Risk- och sårbarhetsanalyser

Kommunen ska arbeta med att identifiera vilka extraordinära händelser som
kan inträffa i kommunen, vilka kritiska beroenden som finns, samt hur
konsekvenserna av en extraordinär händelse skulle kunna påverka kommunal
samhällsviktig verksamhet. Resultatet av arbetet ska sedan sammanställas i en
risk-och sårbarhetsanalys (RSA). Risk- och sårbarhetsanalysen för Hällefors
kommun 2015-2018 återfinns inte i styrdokumentet utan är ett separat
dokument.

4

Användning av ersättning

Användning av ersättning från anslag 2:4 kommer under 2015-2018 att
användas på följande sätt i kommunen:
- Delfinansiering av löner till handläggare vars uppdrag är att arbeta
med kommunens krisberedskap
- Planering och genomförande av utbildningsinsatser inom
krisberedskap
- Planering och genomförande av övningar inom krisberedskap
- Underhåll (efter installation 2016) av utomhusvarning (VMA) samt
Rakel
- Samverkansåtgärder på kommun- och länsnivå, som redovisas särskilt
- Utvärdering av genomförda insatser

5

Geografiskt områdesansvar

Det geografiska områdesansvaret i Hällefors kommun planeras att uppnås
genom följande åtgärder under mandatperioden:
- Övning och utbildning i krisledningsplanen i samverkan med aktuella
kommunalförbund, nämnder och företag
- Förstärka den kommunala säkerhetsgruppen med representanter från
Ovako och andra samhällsviktiga verksamheter i syfte att bli ett
samverkansorgan i krisberedskapsfrågor
- Insatser för att medvetandegöra individens eget ansvar vid kris
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6

Höjd beredskap

Kommunens organisation vid extraordinära händelser utgör grunden för
förmågan under höjd beredskap. Inom området höjd beredskap planeras
följande åtgärder under 2015-2018:
- Upprätthålla VMA-funktionen from 2016
- Utbildning och scenarioövning för krisledningsnämnden avseende
kommunens uppgifter vid höjd beredskap
- Fortsatt lagerhållning av material på brandstationen

7

Planering för mandatperioden

År 2015

År 2016

Krisarbete
- Ny risk- och sårbarhetsanalys

Krisarbete

Utbildning
- Kommunal samverkanskurs, 4
steg

-

-

-

Styrdokument för krisberedskap Vt
Revidera Krisledningsplanen
Installation av åtta VMAanläggningar inkl Ovako
Uppgradering av alt
krisledningsplats på brandstationen
i samverkan med MSB
Införa möjlighet till omedelbar
låsning i skolmiljö
Införa kommunikationssystem i
skolmiljö
Färdigställa centralköket,
alternativt utveckla Björkhaga,
beträffande reservkraft och el vid
kris
Konkretisera
förskoleverksamheten vid kris och
hantera ev reservkraft i anslutning
till detta
Säkerställa tillgång av drivmedel
Minska risken för sabotage av
dricksvattenförsörjningen genom
inhägnad
Uppdatera skyddsföreskrifter för
Jeppetorps vattenverk
Förbereda möjlighet att ansluta
reservkraft till vattenverken i
Sävsjön och Älvestorp
Utreda SMS-tjänster för
evakuering/ information

Utbildning
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-

Stabsmetodik
WIS-utbildning
Övningsledarutbildning

Övning
-

Sambandsövning Lst 5 oktober
Övning FRG (Frivilliga
resursgruppen)

År 2017

År 2018

Krisarbete

Krisarbete

-

-

Revidering av materiella
- Påbörja revidering av Risk- och
och personella resurser
sårbarhetsanalys
Rutiner för att begära
- Upprätta måldokument för trafik,
och ta emot
vatten och miljö enligt lagen om
förstärkningsresurser
Skydd mot olyckor
Riktlinjer för
- Planera för utrymning och
kriskommunikation,
evakuering,
vilket förutsätter
bl.a genom tekniska lösningar för
samordning med
kommunikation med boende
ordinarie
utanför tätort
förvaltningsorganisation
Placering och nyttjande
Utbildning
av fler Rakel-enheter
Kartstöd
- Mediaträning

Utbildning
-

Stabschefsutbildning
Krisledningsplanen
Kriskommunikation
Rakel

Övning
-

Två Stabsövningar (1 Vt
och 1 Ht) för krisnämnd
och krisledningsgrupp
Samverkansövning med
FRG

Övning
-

Samverkansövning med FRG
Kriskommunikation
Länsövning
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8

Uppföljning

Arbetet som genomförs utifrån styrdokumentet ska årligen följas upp för att
säkerställa att det bidrar till en förbättring av kommunens krisberedskap.
Redovisningen sker inom ramen av intern kontroll och ska redovisas för
kommunstyrelsen.

9

Rapportering

Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för
ledning och samverkan i kris.
Kommunen ska ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker
och sårbarheter i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas
förberedelser inför en extraordinär händelse. Vidare ska kommunen ha
förmågan att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en
extraordinär händelse.

10 Revidering
För att hålla detta styrdokument aktuellt kan det revideras årligen. En större
revidering ska ske för varje mandatperiod. För en reviderad plan förutsätts ett
nytt beslut i kommunstyrelsen. Revidering initieras av kommunens
beredskapshandläggare.
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712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 15
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

Sida
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Datum

2016-06-16

Gång och cykelbro Klockarvägen, dnr KS 15/00341
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 241
Kommunstyrelsens information 2016-01-26 § 53
Kommunstyrelsens information 2016-03-22 § 102
Bilaga 1, Rapport förenklad åtgärdsvalsstudie, Plankorsningar Hällefors
Bilaga 2, Beslut om inriktning och rekommenderade åtgärder efter genomförd
Åtgärdsvalsstudie – Plankorsningar, Hällefors
Bilaga 3, Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning – Konsekvensanalys
Bilaga 4, ÅF, gc-bro förslagsritning
Bilaga 5, Trafikverket, Genomförande- och Medfinansieringsavtal
Ärendet
Järnvägsstråket genom Hällefors tätort har och kommer att i takt med
Trafikverkets projekt Kil – Ställdalen genomgå stora förändringar. Som
tidigare har rapporterats prognostiserar Trafikverket en ökad frekvens av
godstrafik genom Hällefors för att avlasta den västra stambanan. Detta
kommer få till följd att bommarna genom samhället kommer fällas oftare och
under längre tid.
Kommunförvaltningen har på förekommen anledning konstaterat behovet av
en säker förbindelse mellan skolområdet på östra sidan av järnvägen till
idrottsområdet på den västra. Ärendet har pågått under ett år och
kommunförvaltningen kan nu tillsammans med Bergslagens Miljö- och
byggförvaltning (BMB) och Bergslagens Kommunalteknik (BKT) i samarbete
med Trafikverket och dess utförande entreprenör PEAB och konsultföretaget
ÅF presentera ett komplett förslag.
Som senast rapporterades till kommunstyrelsens möte i januari har föreslagen
lösning gått från en tunnel till att numera gälla en brolösning. I samförstånd
med projektgruppen har den föreslagna bron placerats vid infarten av
Finnbergsvägen på den östra sidan och i det nuvarande gångstråkets riktning
på den västra sidan. Det innebär att infarten till Finnbergsvägen försvinner.
Anledningarna till detta är flera, men de främsta anledningarna är att
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skolområdet då naturligt avgränsas och att bron då förläggs i ett vägområde
enligt plan som inte kravställer kommunen att genomföra en ny
detaljplaneprocess. Det ska även tilläggas att samtal har förts med både
Hällefors Bostads AB och Länstrafiken som båda ställer sig positiva till denna
placering och lösning.
Den projekterade bron är av knislingemodell (stålkonstruktion) och tänkt att
löpa diagonalt över Klockarvägen/järnvägen för att ansluta norr om
tennisbanorna och löpa i befintlig gångvägs riktning med
tillgänglighetsanpassade anslutningsramper. Därtill kommer det vara två
kompletterande trappor, varav den ena ansluter mot befintlig gångväg längs
Klockarvägen och den andra ansluter mot det nord-östra hörnet på grusplanen
vid Hällevi.
Ekonomi

Förvaltningen har mottagit både genomförande och medfinansieringsavtal
från Trafikverket. Medfinansieringsavtalet gör gällande att brons totala
anläggningskostnad i sitt grundutförande, inklusive flytt av befintliga v/aledningar och trappuppgångar på vardera sida hamnar på
10 415 000 kronor, varav kommunen kommer behöva stå för 2 725 000
kronor, d vs cirka 26 procent. Därutöver tillkommer kostnad för belysning
på 271 000 kronor och trappräcken utmed med anslutningsramperna på
cirka 255 000 kronor, vilket kommunen får bekosta.
Genomförandeavtalet stadgar att Trafikverket bygger bron och att
kommunen, efter godkänd slutbesiktning, tar över ansvaret för drift och
underhåll. Efter avstämning med BKT hamnar en ungefärlig driftskostnad
per år på 48 000 kronor, där besiktning, gatuljus, snöröjning, sandning,
sopning, släntröjning, räckeslagning, renspolning och impregnering ingår.
Utöver detta tillkommer en uppskattad kostnad på 55 000 kronor för
inlösen av mark i mindre omfattning av Hällefors – Hjulsjö församling som
äger fastighen Klockarhagen 3:1. Däremot uppkommer ingen kostnad
rörande framtagandet av ny detaljplan då bron förläggs i befintligt
vägområde.
Totalt sett handlar detta om en initial investeringskostnad på 3 306 000
kronor för kommunen och en löpande driftkostnad på cirka 48 000 kronor
per år.
Trafikverkets projekt Kil – Ställdalen har till och med innevarande år att
färdigställa samtliga åtgärder i Hällefors kommun enligt gällande tidplan.
Detta innebär att ett beslut om att bygga föreslagen bro eller inte måste tas
snarast möjligt om samtliga förutsättningar ska garanteras.
Förvaltningen föreslår att bron finansieras via finansiella överskottet som
blev i samband med försäljningen av aktieinnehavet i Hällefors Energi AB
och att kommunstyrelsen tilläggsbudgeternas med 3 306 tkr för
verksamhetsåret 2016. Det innebär att kommunens budgeterade
investeringsvolym ökar till 29 333 tkr. Denna tilläggsbudgetering innebär
också att kommunens fastställda finansiella resultatmål för verksamhetsåret
2016 påverkas vad gäller investeringsandel. Investeringsandelen ökas från
6,2 procent till 7,0 procent.
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Folkhälsa

Kommunförvaltningen kan konstatera att en överfart är nödvändigt för att
trygga säkra transporter mellan Klockarhagsskolans skolområde och
Hällevi idrottsplats.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att underteckna genomförande och medfinansieringsavtal och
därigenom avtala med Trafikverket att genomföra projektet gällande
gång och cykelbro.

-

Att projektet finansieras av det finansiella överskottet i samband med
försäljningen av kommunens aktieinnehav i Hällefors Energi AB.

-

Att kommunstyrelsen tilläggsbudgeternas för investering för gång och
cykelbro på 3 306 tkr för år 2016.

-

Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för
verksamhetsåret 2016 förändras till totalt 29 333 tkr.

-

Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras
till 7,0 procent för verksamhetsåret 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar ordförande Christina
Johansson (M) att beslutssats 2 ska vara ”att projektet finansieras med extra
medel för 2016”
Allan Myrtenkvist och Ronnie Faltin, båda (S) bifaller Christina Johanssons
(M) yrkande.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer sitt eget förslag mot
förvaltningens förslag och finner att det egna yrkandet vinner bifall.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att underteckna genomförande och medfinansieringsavtal och därigenom
avtala med Trafikverket att genomföra projektet gällande gång och cykelbro.
Att projektet finansieras med extra medel för 2016.
Att kommunstyrelsen tilläggsbudgeternas för investering för gång och
cykelbro på 3 306 tkr för år 2016.
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Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016
förändras till totalt 29 333 tkr.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till 7,0
procent för verksamhetsåret 2016.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet förtydligar Christina
Johansson (M) kring finansieringen och yrkar bifall till allmänna utskottets
två första beslutssatser.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på Christina
Johanssons (M) yrkande vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Att underteckna genomförande och medfinansieringsavtal och därigenom
avtala med Trafikverket att genomföra projektet gällande gång och cykelbro.
Att projektet finansieras med extra medel för 2016.

Sida
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Datum

2016-06-17

Bygglovsansökan och upphandling av simhall, dnr KS
15/00344
Beslutsunderlag
Upphandlingsunderlag daterat 2016-05-30.
Kommunförvaltningen, Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall i
Hällefors - Våren 2016.
Kommunstyrelsen, Sammanträdesprotokoll 2015-11-24 § 242
Kommunstyrelsen, Sammanträdesprotokoll 2016-03-22 § 100
Ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat bygglovshandling och
förfrågningsunderlag för konstruktion av simhall enligt uppdrag från
kommunstyrelsen (2015-11-24, § 242). Kommunförvaltningen vill nu av
kommunstyrelsen få i uppdrag att med materialet söka bygglov för-, och
upphandla uppdraget att bygga simhall.
Anledningen till att förvaltningen redan i detta skede vill söka bygglov är
främst för att underlätta framtida processer, både under upphandling och inför
en eventuell byggstart. Det är framförallt tidsperspektivet som kommer att
påverkas.
Upphandlingen kommer att pågå under sommaren, med preliminärt slutdatum
2016-08-25. Första möjlighet till beslut efter upphandling är vid
Kommunstyrelsen sammanträde 13 september. Kommunfullmäktigebeslut
kan fattas vid sammanträde 27 september.
Kommunförvaltningen vill vara tydlig med att vare sig beslut om upphandling
eller bygglovsansökan på något sätt föregriper den politiska beslutsprocessen
om anläggande av simhall. Åtgärderna är enbart ett sätt att skapa ett större
handlingsutrymme i processen inför ett framtida beslut.
Kommunförvaltningen lämnar i uppdraget också det förstudie- och
projekteringsunderlag som bland annat innehåller utredningar i
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verksamhetskonsekvenser, och som senare kommer att ligga till grund för ett
politiskt beslut. Underlaget kommer att kompletteras med de bilagor som
uppges allt eftersom de färdigställs.
De administrativa föreskrifter (AF) som kommer att publiceras i
upphandlingen delges inte i denna skrivelse. Till AF, daterade 2016-05-30,
tillkommer enligt förteckning över förfrågningsunderlag (AFB .22) mycket
stora mängder information, t ex rambeskrivningar, utlåtanden och ritningar.
Materialet finns tillgängligt på kommunförvaltningen och tillhandahålls vid
intresse. Information i frågan är också planerad på medborgarplatsen senare i
juni och materialet kommer dessutom att presenteras mera utförligt inför ett
eventuellt kommande beslut.
Ekonomi

Publicering av förfrågansunderlag för upphandling medför inga ökade
kostnader för kommunförvaltningen. En eventuell upphandling som
avbryts på ett felaktigt sätt kan medföra olika typer av sanktioner, men
risken för detta bedöms som mycket liten.
En bygglovsansökan till Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning medför
bygglovskostnader. En byggstart kommer att kräva ett bygglov, varför
denna kostnad enbart tidigareläggs.
Folkhälsa

Förvaltningens bedömningar kring folkhälsan finns redovisade i det
bifogade beslutsunderlaget.
Miljö

Förvaltningens bedömningar kring miljön finns redovisade i det bifogade
beslutsunderlaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om
-

att på bygglovshandlingen söka bygglov för simhall vid
Hällevi.

-

att publicera förfrågningsunderlaget för anläggande av
simhall för upphandling.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Christina Johansson (M).
Per Karlsson (M) ställer fråga gällande upphandlingsprocess och bygglov
vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt och tf kommunchef
Magnus Persson.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande eventuella offerters giltighet vilken
besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt och Ewa Stålberg (M).
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Maja Loiske (V) ställer fråga gällande offentlig utsmyckning vilken besvaras
av tf kommunchef Magnus Persson.
Maja Loiske (V) önskar till protokollet att offentlig utsmyckning ska beaktas i
projekteringen av simhall.
Ewa Stålberg (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
att på bygglovshandlingen söka bygglov för simhall vid Hällevi.
att publicera förfrågningsunderlaget för anläggande av simhall för
upphandling.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist och
Anne Horneman, båda (S) bifall till allmänna utskottets förslag.
Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
att på bygglovshandlingen söka bygglov för simhall vid Hällevi.
att publicera förfrågningsunderlaget för anläggande av simhall för
upphandling.

Ärendet vidarebefordras för information till kommunfullmäktige

Maj 2016

Förstudieanalys och beslutsunderlag för
simhall i Hällefors
Våren 2016

Bild 1. Tidig fasad mot öster och väster. Ur förfrågansmaterialet
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SAMMANFATTNING
Kommunförvaltningen har efter Kommunfullmäktiges sammanträde i juni
2015 och på Kommunstyrelsens uppdrag från november 2015 utrett
förutsättningarna för att bygga en simhall i kommunen. Utredningen omfattar
en förstudie, en projektering med påföljande förfrågansunderlag och ett
sammanfattande beslutsunderlag.
Förstudien har tagit fram de krav som verksamheter kommer att ställa för att
kunna använda simhallen. Utifrån dessa och de politiska grundkrav som
lämnades i uppdraget har en kravprofil för anläggningen skapats.
Anläggningen ska sammanfattningsvis vara placerad vid Hällevi, gå att förena
med ”Vision Hällevi” och använda spillvärme från ishallen. Anläggningen
ska också innehålla en del för utomhusombyte för skola och fotboll. Vidare
ska bassängerna vara anpassade efter skolans krav på simundervisning och
simskola, samtidigt som också till exempel rehabilitering för omsorgen ska
vara möjlig.
Projekteringen har resulterat i en anläggning som planeras för att vara i drift
7-8 månader om året och ha ungefär 30 000 badande besökare. Två
stålbassänger, en 25 meters för simning och en 12,5 meters med högre
temperatur och variabel botten för rehabilitering kommer att finnas.
Bruttokostnad för anläggningen i full drift kommer att bli ungefär 3 400 tkr
per år, inberäknat kapitalkostnader, personalkostnader och driftskostnader.
Möjliga intäkter finns, men dessa understiger troligen 500 tkr på årsbasis.
Kostnads- och intäktskalkylen och den totala kostnaden för anläggningen får
bedömas utifrån kvalitativa aspekter i anläggningen snarare än utifrån
nettokostnaden för kommunen.
Förvaltningen rekommenderar att anläggningen byggs i egen regi med
totalentreprenad och fastprisupphandling. Driften föreslås i utgångsläget ske i
egen regi.
Förvaltningen bedömer också att kommunen om simhallen ska byggas, i ett
tidigt skede måste inleda plandiskussioner kring infrastruktur i området kring
Hällevi.
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1 INLEDNING
1.1

Bakgrund

Hällefors kommun har i kommunen inte någon simhall för simträning. Den
simhall som byggdes i Loka på 1980-talet, och som nyligen renoverats, är inte
tillgänglig för skolornas simträning eller motionssimning i någon högre grad.
I samband med att grundskolan pekat ut den bristande simkunskapen som en
stor orsak till den låga måluppfyllelsen i skolan, samt efter flera
drunkningsolyckor och tillbud, beslutade kommunfullmäktige i budgetarbete
inför 2016 att avsätta medel för att undersöka förutsättningarna för en simhall i
kommunen. 1

Bild 1. 12 elever av 75 i år 9 har brister i måluppfyllelsen i simning i ämnet Idrott och hälsa
fortfarande under höstterminen i år 9. 2

Kommunförvaltningen fick i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa
uppdraget. 3 Uppdraget avsåg samtliga aspekter i kommunens verksamhet som
påverkas av badverksamheten men också framtida kostnader och
förutsättningar i en eventuell anläggning.

1.2

Uppdragsbeskrivning

Utredningen består i tre delar; förstudie, förfrågningsunderlag och
beslutsunderlag. I utredningen ingår således både förstudien, underlag för
upphandling (projektering) och det färdiga erbjudandet till kommunen.
Eftersom Kommunstyrelsen inte har lämnat något specificerat budgetbelopp
för konstruktion eller framtida drift, gjorde kommunförvaltningen tidigt
bedömningen att ett komplett beslutsunderlag bör innehålla prissatta offerter på
en komplett anläggning enligt kommunens behov. Arbete med förstudie och
förfrågningsunderlag ska alltså resultera i faktiska anbud från entreprenörer.

1

”Strategisk planering för Hällefors Kommun 2016-2020 och budget för år 2016”
Kommunfullmäktige 2015-06-09 § 118:
(dnr KS 15/00180)
2
Rapport om måluppfyllelse i Idrott och Hälsa i år 9. Grundskolan. Ögonblicksbild,
InfoMentor.
3
”Framtagande av förfrågningsunderlag för simhall”, Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 242
(dnr KS 15/00344)
6
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Anbudspriset kan sedan i och med detta beslutsunderlag vägas mot effekterna i
kommunen.
I arbetet med förstudien och förfrågningsunderlaget har följande delar ingått:
-

Nulägesanalys
Behovsanalys
Besöksanalys
Omvärldsanalys
Kostnads- och intäktsanalys
Analys av drifts- och ägandeformer

Utifrån förstudien, offerten och föreliggande arbete, bland annat innefattande
tänkt driftsform och framtida kostnader, lämnar kommunförvaltningen förslag
på utformning av anläggning. Detta har omfattat beräkningar av:
-

Byggkostnader
Driftkostnader
Besöksprognoser
Kostnader och intäkter
Årlig nettokostnad för Hällefors kommun.

Denna rapport utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och
offertinnehållet det sakunderlag som tillhandahålls för politiska beslut.

1.3

Metod

Arbetet med utredningen har genomförts i projektform av
kommunförvaltningen i Hällefors Kommun.

Bild. Projektets ursprungliga kommunala organisation. Ur beslutsunderlag inför
uppdragsstart. 4

4

Projektrapport 2015-09-08 Kommunförvaltningen
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För arbetet med tekniska specifikationer och förfrågningsunderlag har tekniska
konsulter anlitats som stöd. 5

5

Avtal gällande framtagande av förfrågningsunderlag Kommunförvaltningen
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2

NULÄGESANALYS

2.1 Hällefors kommun
Hällefors Kommun tillhör Örebro län. Örebro län har 291 000 invånare, varav
ungefär 7 000 i Hällefors. Kommunens yta är 990 kvadratkilometer och
invånarna är fördelade på i huvudsak två tätorter, Hällefors och Grythyttan. I
Hällefors kommun finns närmare 400 sjöar och vattendrag.
I Hällefors finns företag med gamla anor och näringslivet visar en stor
mångfald inom besöksnäring, livsmedel, industri, teknik och logistik.
Sedan urminnes tider har skogen och naturen runt Hällefors varit främsta
källan till utkomst för invånarna. Sjöar och vattendrag med tillgång på fisk,
skogar som förutom råvaror till gruv- och träindustrin även tillhandahållit bär
och vilt har gjort det möjligt att lättare finna sin överlevnad området. I dagens
Hällefors finns fortfarande järnet och stålet kvar och en av kommunens största
arbetsgivare är Ovako Steel AB.
Kommunen har de senaste decennierna omstrukturerats mot att tillhandhålla
mer upplevelsebaserade näringar, främst inom måltidindustrin.
Ett brett föreningsliv finns också i kommunen.
2.1.1

Befolkningsutveckling

I Statistiska Centralbyråns (SCB) prognoser över befolkningsutvecklingen
mellan 2015 och 2035 förutspås en nedgång i invånarantal från dagens 7 000
till ungefär 6 400. 6

Tabell 1: Befolkningsprognosen i sammandrag 2015 – 2035.
6

www.scb.se
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Åldersstrukturen i kommunen är som i många andra glesbygdskommuner
ogynnsam, och bedömdes av SCB på följande sätt:

Tabell 2: Befolkningspyramid för Hällefors kommun åren 2014 och 2035. Andel (i procent) av
befolkningen i olika åldersklasser

De prognoser som lämnats ovan inbegriper inte det senaste årets stora tillflöde
av nyanlända invånare. De senaste prognoserna tyder på att kommunen
åtminstone under de närmaste åren snarare kommer att öka sin befolkning, för
att sedan eventuellt återgå till nedgång. Troligare slutmål 2035 är då
någonstans mellan 6 400 och 7 000.
Andelen unga och andelen äldre kommer att vara högre 2035 än vad som är
fallet idag. Eftersom den totala mängden invånare går ner kommer troligen
antalet unga och äldre vara i stort sett konstant, förutom att antalet mycket
gamla kommer att öka i någon mån.
Bedömningar att elevgrupper kommer att vara konstanta under en mycket lång
tid stämmer med kommunförvaltningens egna tidigare bedömningar. I det
fortsatta arbetet med denna analys kommer antalet invånare i Hällefors
betraktas som så stabilt att vidare hänsyn inte behöver tas till detta för
beräkningar under simhallens förväntade livslängd. Förändrat invånarantal
förväntas bidra mindre till volymändringar i en anläggning än förändrade
levnadsmönster och vanor i den befintliga populationen.

2.2

Brukaranalys

2.2.1

Skolan

Skolan bedriver idag simundervisning i stort sett uteslutande mot kraven i
kursplanen för ämnet ”Idrott och hälsa”. Simundervisningen ligger i Hällefors i
huvudsak förlagd till år 2 i grundskolan. Samtliga elever i år 2 åker fem gånger
med buss till Filipstad för att få simundervisning. De som efter detta inte
bedöms uppfylla kraven för simning erbjuds ytterligare upp till fem tillfällen.
De elever som efter totalt tio resor fortfarande inte bedöms kunna uppnå målen,
10
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samt de elever som anländer sent till skolsystemet, erbjuds under hela skoltiden
extra simresor till simhall för kompletterande undervisning.
Grundskolan använder också simhallar i angränsande kommuner för
aktivitetsdagar. Detta sker dock på grund av avstånden i mycket liten
utsträckning.
Gymnasieskolans reguljära undervisning har i egentlig mening inga formella
krav på simning, utöver det som redan uppfyllts i grundskolan. Specialkurser
inom bland annat idrott, samt det faktum att många elever anländer sent och
därmed inte uppnått kraven i ämnet, gör att undervisning i simning
förekommer även på gymnasienivå. Kompletterande simundervisning sker ofta
i Filipstad, medan till exempel specialiseringar sker även i Nora, eftersom
eleverna kan resa dit med busskort.
I förskolan förekommer ingen undervisning i simhall. Vuxenutbildningen
använder simhall vid enstaka tillfällen, och då främst för elever ur SFI.
2.2.2

Omsorgen

Omsorgen använder i sin verksamhet badanläggningar i liten utsträckning.
Rehabilitering sker i bassänger företrädesvis i Lindesberg eller Nora.
Avstånden gör att behandling ofta väljs bort av verksamhet och individer.
2.2.3

Föreningar

Det finns inga formella simföreningar i kommunen. Dykarklubben,
Friluftsfrämjandet och liknande föreningar är dock potentiella användare i en
simhall. Deras verksamhet är dock inte styrd mot bassäng.
De individer som idag simtränar i förening gör detta huvudsakligen i Filipstad.
Det är svårt att uppskatta volymerna, men det rör sig troligen om enstaka
individer.
2.2.4

Simskola

Någon simskola i egentlig mening har inte förekommit i kommunen de senaste
åren. Individer som ska gå i simskola använder oftast simhallen och föreningen
i Filipstad. Exakta volymer är svåra att beräkna, men en rimlig bedömning är
att omkring en fjärdedel av eleverna i simskolan i Filipstad kommer från
Hällefors. Detta rör sig i så fall om ungefär 20-30 barn årligen.
2.2.5

Fritiden/allmänheten

Motionssimning sker företrädesvis i simhallen i Filipstad, men även andra
anläggningar används. Detta rör sig troligen om enstaka individer. Dessa
individer har dock en högre frekvens av användande än till exempel
simskoleelever. De är också mera långsiktiga i sitt användande.
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Familjebad, alltså bad för gäster som vill besöka ett reguljärt badhus, använder
i dag de anläggningar som finna i de omgivande, större kommunerna, till
exempel Gustavsvik i Örebro.

2.3 Marknadsanalys
Skolan bedömer att vinsterna med simhallen uppstår om hallen finns i tätorten.
Bussresor och tidsanpassningar i andra anläggningar skapar ofta de största
problemen. Trots detta beskriver förvaltningen vilka anläggningar som finns i
närheten, och hur de kan användas i undervisningen. Förvaltningen gör också
överväganden kring konkurrens och upptagningsområde.
2.3.1 Upptagningsområde

Upptagningsområdet för en framtida simhall kommer i stort sett uteslutande att
vara kommunen. I enstaka fall kan skolor eller föreningar från andra
kommuner använda anläggningen. Efterfrågan på detta bedöms i dagsläget som
liten.
2.3.2 Simhallar i närområdet

Flera av simhallarna i närområdet är i dåligt skick och i behov av renovering.
Förvaltningen bedömer inte att några simhallar i omgivningen kommer att
läggas ner på grund av detta.
Simhallen i Nora
Simhallen i Nora används i enstaka fall, särskilt av gymnasiet. Till Nora går
reguljär busstrafik, varför elever kan ta sig till anläggningen själva. Restiden är
dock drygt två timmar (tur och retur). Anläggningen är dessutom uppbokad av
till exempel skolor i Nora kommun, varför endast strötider kan erbjudas elever
från Hällefors.
Avgift betalas av skolan.
Gillersklack
Anläggningen i Gillersklack används inte av skolan eller omsorgen. Det är
troligt att allmänheten i viss mån åker med sina barn till badet i Gillersklack.
Anläggningen som planeras i Hällefors kommer inte att påverka detta.
Badanläggningar i Lindesberg
Badanläggningarna i Lindesberg används främst av omsorgen, och då via
Landstinget, för rehabilitering. Restiden till Lindesberg för brukare är minst två
timmar (tur och retur). Omfattningen är troligen liten, men inte obetydlig.
Anläggningen i Hällefors kommer att skapa möjlighet till vattengymnastik och
rehabilitering utan resor till Lindesberg.
12
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Simhallen i Filipstad
Simhallen i Filipstad används idag för skolans simundervisning. Restiden är
drygt en timme (tur och retur). Hallen är hårt belastad av undervisning dagtid.
Hallen i Filipstad används också för de barn, ungdomar och vuxna som
motionssimmar, tävlingssimmar eller lär sig simma i förening. Detta skulle i
viss mån kunna påverkas av en egen anläggning, under förutsättning att en
organisation för denna typ av aktiviteter skapas i anläggningen.
Badhuset i Loka
Badhuset i Loka är en Spa-anläggning. Anläggningen i Hällefors påverkas inte
av denna. Spa-anläggningen är inte tillgänglig för skolans simundervisning.
Restiden är ungefär 1 timme (tur och retur).
Gustavsviksbadet i Örebro
Gustavsviksbadet i Örebro är ett av nordens största äventyrsbad. Gustavsvik
ska vid anläggandet av en simhall i Hällefors ses som ett komplement.
Utsikterna för Hällefors att med någon vinning driva äventyrsdelar i en
simanläggning med Gustavsviksbadet inom pendlingsavstånd bedöms som
mycket små.
Restiden till Gustavsvik med buss tar ca 4 timmar (Tur och retur). Med bil
kortas restiden avsevärt.
Grythyttan resort
Den planerade resorten i Grythyttan kommer inte att planeras för simträning.
Även dit är skolans restid med buss ca 40 minuter (tur och retur). På samma
sätt som i fallet med Gustavsvik ska en eventuell anläggning i Grythyttan ses
som ett komplement för badresor av andra skäl än simträning.
2.3.3

Planer på simhallar

Det finns idag inga planer på ytterligare anläggningar i närområdet som
förvaltningen känner till. Det nyligen färdigställda Djupadalsbadet i Kumla
bedöms inte påverka kommunens planer.

2.4 Sammanfattande analys av användare
Förvaltningen bedömer att omkringliggande kommuner i mycket liten
utsträckning kommer att använda en simhall i Hällefors.
Förvaltningen bedömer att intresset för att använda simhallen för familjebad
kommer att vara mycket litet, eftersom stora badhusanläggningar finns inom
bekvämt avstånd i andra kommuner.

13

Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall, våren 2016

Förvaltningen bedömer att skolan i hög grad kommer att använda en simhall i
kommunen.
Förvaltningen bedömer att omsorgen i högre grad än idag kommer att använda
en simhall i kommunen.
Förvaltningen bedömer att fritiden i form av motionssimning och simskola
kommer att vara intresserad av att använda anläggningen.
Förvaltningen bedömer att formell föreningsverksamhet med simträning
åtminstone i ett tidigt skede inte kommer att vara aktuell.
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3

BEHOVSANALYS

3.1 Krav i anläggningen
3.1.1 Grundkrav från Projektägaren

Projektägaren har lämnat ett antal grundkrav i sitt uppdrag. Grundkraven är
bara möjliga att bortse ifrån om synnerliga skäl framkommer. Vissa av kraven
medför att tekniska eller arkitektoniska lösningar från entreprenör krävs.
Utöver de krav som nämns nedan ska entreprenör som grundkrav uppfylla krav
på anläggningen som ställs i rådande författningar och lagar, oavsett om vi som
beställare betonar dessa delar eller ej.
De grundkrav som ställdes utifrån projektägaren är dessa:
-

-

Anläggningen ska placeras vid Hällevi och vara tekniskt och funktionellt
möjlig att bygga ihop med ishallen/vision Hällevi vad beträffar energi och
lokaler.
Anläggningen ska ha omklädningsrum utåt för fotboll (”ersätta
paviljongen”).
Anläggningen ska uppfylla verksamhetskrav för simundervisning,
motionssimning och rehabilitering.

Bild: Placeringen på Hällevi utifrån grundkrav och funktionalitet. Ur förfrågansunderlaget.

3.1.2 Tilläggskrav

Tilläggskrav är krav på anläggningen som projektet har identifierat och som
inte är förknippat med särskild verksamhet. De identifierade tilläggskraven är
dessa:
-

Vattenmiljöerna ska gå att avskilja och insynsskydda från annan
verksamhet och varandra.
Anläggningen ska vara handikappanpassad.
Bassängerna ska gå att använda för olika ändamål under samma tid utan
störningar.

3.1.3 Funktionskrav

Anläggningen ska vara funktionell för att uppfylla följande behov:
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-

Behov av simskola.
Behov av simundervisning för skolan.
Motionssimning.
Rehabilitering i bassäng.
Omklädningsrum för fotboll/utemiljö.

3.1.4 Krav på ytor och rum

För fotboll/utemiljö behövs tre omklädningsrum (Dam, herr och domare), som
uppfyller fotbollsförbundets riktlinjer för spel upp till division 4.
Omklädningsrummen bedöms i denna storlek vara tillräckliga för skolans
uteidrott.

3.2

Krav i bassäng

3.2.1 Skolan

Skolans behov regleras främst i författningarna kring kursplanen i Idrott och
hälsa i de olika stadierna. Skolan bedömer att tillgång till simträning i lokal
anläggning i rätt volym kommer att påverka måluppfyllelsen i skolan mycket
positivt.
För skolan krävs tillgång till träning. I kursplaner i högre stadier nämns
nödsituationer vid vatten. Skolan bedömer att ett vattendjup på tre meter i
någon del av anläggningen, för livräddningsträning och hopp, behövs. För att
uppfylla författningens krav i undervisning räcker det dock med 2,1 meter.
3.2.2

Omsorgen

Omsorgen behöver för rehabilitering högre vattentemperatur. I övrigt krävs
vattendjup motsvarande omkring 1,5 meter.
Omsorgen behöver stor tillgänglighetsanpassning till rehabiliteringsbassäng.
3.2.3

Föreningar

Några speciella föreningar att ta hänsyn till beträffande simning finns inte.
3.2.4

Simskola

Förvaltningen bedömer att utrymme för simträning för yngre/simskola måste
finnas. För simskola krävs bassäng med botten på omkring 0,8-1,2 meter.
3.2.5

Fritiden/Allmänheten

Förvaltningen bedömer att allmänheten kommer att ha ett intresse för
simträning. I huvudsak har förvaltningen tagit hänsyn till behov av
motionssimning, där bassänglängden, också i samband med skolans krav, minst
omnämns som 25 meter.
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3.3 Krav i bassäng
De krav som ställs i bassäng verksamheterna är följande
Längden bör vara minst 25 meter.
Bredden bör vara motsvarande 4 banor.
Det ska vara 2,1 meters djup i någon del.
Mindre samlingsplats/läktare med plats för cirka 24 elever, motsvarande en
klass.
Temperaturen i någon del bör vara 32-34 grader. Botten i grundaste delen bör
vara 0,6-0,8 meter.
Eftersom kraven i sig inte verkar förenliga bedömer projektledaren att det
optimala spåret är två bassänger.
Bassäng 1, krav: 25 x 4 banor. Minst 2,1 meters djup i någon del.
Bassäng 2, krav: (ca) 6,5 x 12. Variabel botten mellan 0,6 och cirka 1,5 meter.
Andra lösningar kan vara tänkbara.

3.4 Övriga ställningstaganden
I övriga ställningstaganden diskuteras till exempel överväganden beträffande
material, energi och tillgänglighet. I huvudsak följer de bedömningar som
gjorts den kommunala policyn och riktlinjen för upphandlingar och inköp i
Hällefors Kommun. 7 Även de direktiv och specifikationer som angivits i
uppdraget från Kommunstyrelsen innefattas.
3.4.1

Material

3.4.1.1 Funktionalitet

Materialval i anläggningen kommer i huvudsak att bygga på materialets
funktionalitet i byggnaden. Material som väljs ska vara de mest
kostnadseffektiva som kan erbjudas till den miljö de ska prestera i.
3.4.1.2 Klimatpåverkan, miljö och livscykelperspektiv

De material som väljs ska utifrån ovanstående funktionalitet vara de minst
klimatpåverkande. Redan i kommunens policy för upphandling står att
livscykelperspektivet ska vara grundläggande vid beräkning av
kostnadseffektivitet. Detta blir viktigt inte minst vid val av material i bassäng.
Miljökrav ska följas enligt kommunens riktlinjer.

7

Kommunal policy (A-E-0900) och riktlinje (B-E-0900) för upphandling i Hällefors
Kommun. Kommunförvaltningen
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3.4.1.3 Estetik

Materialval i anläggningen kommer bara att hanteras estetiskt ur ett
arkitektoniskt perspektiv. Arkitekten kommer att hantera de materialval som
gjorts utifrån ovanstående perspektiv och rita en anläggning utifrån detta.
Inga krav på materialval ur till exempel lokalt perspektiv kommer att ställas.
3.4.2 Energi

Energiåtgången i en simhall är stor. Även om en värmeväxling mot ishallen gör
nettoökningen av energi vid Hällevi liten, så skulle denna överskottsenergi
kunna användas till annat. Energiåtgången i en simhall ska alltså i
klimathänseende räknas som en ökad belastning – att anläggningen vid Hällevi
i sig inte utökar energikostnaden i någon större utsträckning beror snarast på att
anläggningen tidigare inte varit optimerad ur energisynpunkt.
Hallen kommer att använda i huvudsak spillvärme från ishallen och fjärrvärme.
El kommer att användas till i huvudsak elektrisk utrustning.

Bild. Beräknad VåV/”Rest 1” från ishallen kylsystem, Ur ”Energi & Kylanalys”
sammanställning (Bilaga). Beräknad energitillgång från återvinning är 355 MWh per år, till
ett beräknat värde av 170 tkr. 8
3.4.2.1 Sekundära effekter

Även om anläggningen i sig inte är klimatneutral, trots att den utifrån dagsläget
går att konstruera i stort sett utan nettoökning i energiåtgång, finns positiva
miljöeffekter i sekundära perspektiv. De främsta vinsterna är uteblivna bil- och
bussresor till andra anläggningar, både privat och i skolan. 10 bussresor per
klass i år 2 och sedan ytterligare 2-3 stycken par klass under grundskolan
resulterar i mellan 50 och 100 bussresor tur- och retur till Filipstad (300-600
mil/år). Dessutom tillkommer ett stort antal privata resor, till exempel för
simskola och motionssimning. Eftersom simskolor är mycket frekventerade går
8

Hällevi Ishall- Utredning nytt kylsystem Energi & Kylanalys
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det att basera ett räkneexempel på 50 bilar i veckan under 40 veckor,
motsvarande 2000 bilar och 12000 mil per år.
3.4.3 Tillgänglighet

För tillgänglighet till anläggningen gäller för bygglov att Boverkets regler följs.
Eftersom anläggningen projekteras för rehabilitering och funktionshindrade
kommer vissa avsteg i förstärkande riktning att ske. I vissa fall kommer även
förberedelser för eventuellt skärpta krav eller ytterligare möjligheter till
anpassningar att göras.
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4 FÖRSLAG TILL NY ANLÄGGNING
4.1 Lokalprogram ur kravanalysen
Utifrån behovsanalys och kravprofil är uppfattningen att en tänkt anläggning
bör innehålla följande huvudsakliga delar:
-

Simträningsbassängrum
REHAB/simskolebassängrum
Omklädningsrum för simning
Omklädning för fotboll/utomhusaktivitet för skolan
Entréfunktion
Personalutrymmen
Tillhörande förrådsutrymmen
Övriga utrymmen för teknisk utrustning

Bild. Tidig ritning över bassängplanet i anläggningen. Ur förfrågningsunderlaget.

4.2

Bassänger och bassängytor

4.2.1 Stora bassängen

Stora bassängen planeras till 25x8,80 meter (4 banor). Temperaturen kommer
att vara 28 grader. Kortsidorna upphöjs, delvis för att vara förberedda för
startpallar. Djupet i bassängen kommer att i den djupaste delen vara 2,1 meter.
Bottnen blir sluttande.
Maximala antalet badande i bassängen samtidigt uppgår till 32.
Bassängen byggs i stål, vilket tillåter att den kan torrläggas i perioder.
4.2.1.1 Bassängrummet

I bassängrummet till stora bassängen finns en samlingsläktare.
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Bassängrummet går att avskilja/insynsskydda från övriga ytor. Till
bassängrummet ansluts påklädd bastu.
4.2.2 Lilla bassängen

Lilla bassängen byggs 8x12,5 meter. Temperaturen kommer att vara konstant
34 grader.
Bottnen kommer att vara höj- och sänkbar 0-2,1 meter. I anslutning till
bassängen byggs en lift för funktionshindrade.
Maximala antalet badande är 18-20.
4.2.2.1 Bassängrummet

Bassängrummet går att avskilja/insynsskydda från övriga ytor. Till
bassängrummet ansluts påklädd bastu.

4.3

Omklädningsrum för simning

Omklädningsrummen för simning byggs för 30 + 30 badande.
Omklädningsrummen är försedda med låsbara skåp, i övrigt utrustade enligt
standard.
Tillgång till extra omklädningsrum för särskilda individanpassade situationer
finns.

Bild. Fasadritning mot söder och norr. Ur förfrågningsmaterialet.

4.4

Omklädningsrum för utomhusaktiviteter

För fotboll/utemiljö planeras tre omklädningsrum (Dam, herr och domare),
som uppfyller fotbollsförbundets riktlinjer. Omklädningsrummen bedöms i
denna storlek vara tillräckliga för skolans uteidrott.
Omklädningsrummen kan efter viss anpassning användas i anläggningens
interna miljö, till exempel för ombyte till simhall eller ishockey.
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4.5

Entréfunktion

Entréfunktionen består i projektets första fas enbart av ett vindfång och en
mindre samlingsyta. En sluss till ishallen med tillhörande receptionsdel
förbereds vid ritning, men konstrueras inte.

4.6

Personalutrymmen

Personalutrymmen för drifttekniker och undervisande personal kommer att
finnas.

4.7

Förrådsutrymmen

Förrådsutrymmen för verksamheten kommer att finnas.

4.8

Övriga utrymmen

Utrymmen för teknisk utrustning och drift av anläggningen kommer att finnas.

4.9

Yttre miljö

Den yttre miljön vid anläggningen på idrottsplatsen har inte projekterats.
Parkeringsplatser, gräsmattor och gångstråk kommer att kräva insatser. Marken
runt byggnaden kommer efter konstruktion att återställas.

4.10

Sluss

Den framtida slussen till ishallen har inte projekterats eller ritats i
förvaltningens förslag. Ritning och utförande av denna bedöms rymmas inom
Vision Hällevi, och kan bli ett framtida uppdrag. Övrig projektering, till
exempel rörande el, förbereder för en framtida konstruktion av sluss.
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5

BESÖKSANALYS

I besöksanalysen beskrivs den framtida anläggningens förväntade antal besök.
Förväntningarna bygger på de specifikationer som finns i beslutsunderlaget för
simhallen, rörande till exempel dimensionering och aktiviteter.
Förväntningarna kommer i sin tur att bilda underlag för driftskalkyler
beträffande både kostnader och eventuella intäkter.

5.1

Verksamhetsomfattning och besöksprognos

De verksamheter som förväntas komma att använda simhallen preciseras
nedan.
5.1.1 Skolan

Grundskolan förväntas använda simhallen främst under vinterhalvåret oktober
– april. Antalet elever i grundskolan och förberedelseklass är ungefär 700.
Varje elev bedöms nyttja anläggningen vid ungefär 15 tillfällen under året.
Detta motsvarar 10 500 besök.
Gymnasieskolan har omkring 150 elever i ungdomsskolan. Eleverna förväntas
nyttja anläggningen främst i år 1 och 2, men motsvarande 1 500 besök
förväntas.
Vuxenutbildningen förväntas nyttja anläggningen i låg grad. 500 besök bedöms
rimligt, främst från SFI.
Förskolan bedöms använda simhallen i viss mån, och då i olika omfattning per
avdelning. 300 förskolebarn bedöms använda anläggningen totalt till omkring 1
500 besök.
Kulturskolan och fritidsverksamheten bedöms nyttja anläggningen i viss mån.
1 500 besök årligen bedöms rimligt.
Totalt bedöms skolan således stå för omkring 16 000 besök per år.
5.1.2

Omsorgen

Omsorgens användande är troligen främst i rehabiliteringsbassängen, för
rehabilitering och vattengymnastik. Ett pass om dagen med 10-15 besökande
bedöms som rimligt. Antalet besökande ur denna kategori bedöms till omkring
3 000.
5.1.3

Allmänheten

Allmänhetens användande av anläggningen kan delas upp i
föreningsverksamhet, motionssimning och öppet bad.
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5.1.3.1

Föreningsverksamhet

Föreningsverksamhet beskriver aktiviteter i grupp utförd under ledning och
översyn. Ledningen kan vara ideell, föreningsanknuten eller kommunal.
Till föreningsverksamhet hör simskola. En fungerande simskola kräver ledare
och funktionärer. Förvaltningen har svårt att bedöma om någon organisation
kring detta kommer att uppstå. Bedömningen görs att behovet av simskola för
barn kommer att minska eftersom skolan tillhandahåller simundervisning. Det
är dock troligt att ett behov kommer att kvarstå. Förvaltningen bedömer att 50
% av åldersklassen kommer att delta i simskola, och att denna kommer att pågå
under minst 20 gånger, under åren 3-7. Detta motsvarar ungefär 1 000
besökande per år.
Förvaltningen har svårt att bedöma om någon aktiv förening i anläggningen
kommer att starta, eller om till exempel förening från annan ort förlägger
regelbunden träning till komunen.
Till föreningsverksamhet hör också olika typer av vattengymnastik och
träningsgrupper. Det är svårt att bedöma även omfattningen av denna typ av
verksamhet. Det är dessutom svårt att förutsäga om verksamheten är
kostnadseffektiv.
5.1.3.2

Motionssimning

Volymer i motionssimning är svår att bedöma. Hallen med motsvarande 4
banor kommer att kunna bära 15-20 motionärer samtidigt. Om intresset blir
stort, är det tänkbart att motionssimning på morgonen (6-8) under en eller flera
veckodagar kan vara aktuellt. Även kvällstid kan detta vara aktuellt, till
exempel mellan 17-20 en eller flera dagar i veckan. Hänsyn måste då tas till
om hallen måste vara bemannad, samt om kostnaden för driften överstiger
intäkten under öppettiden. Motionssimning förväntas locka i genomsnitt 10
personer i timmen under 20 timmar i veckan, vilket ger ungefärligt antal
besökande 7 200.
5.1.3.3

Öppet bad

Öppet bad är verksamhet som förknippas med badhus och aktivitetsbad. Öppet
bad kan innehålla variationer av vattenlek, motionssim och simträning, utan
översyn eller gruppstyrning. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att
styras av om det är möjligt av ekonomiska skäl, det vill säga om intäkter i
verksamheten överstiger kostnader i att ha öppet. Denna typ av verksamhet
ställer utökade krav på personal i hallen.
5.1.3.4

Omklädningsrum för fotboll och utomhusaktivitet

I omklädningsdelen beräknas sommartid 3 lag per dag (60 personer) att
använda omklädningsdelen. Totalt blir detta under ungefär 200 dagar 12 000
besökare.
För skolan bedöms besökande till ungefär 4 klasser per dag under 100 dagar
per år, vilket motsvarar 10 000 besök.
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5.2

Öppettider

Simhallen projekteras i huvudsak för skolans verksamhet. Skolan kommer att
ha tillträde till hallen mellan 08.30 och 16.00 på vardagar enligt önskat
skolschema. Omsorgen kommer att ha tillträde till rehabbassängen i den mån
skolan inte behöver denna för simskola, också detta enligt schema.

Måndag
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Tisdag

Motion

Stora bassängen
Onsdag Torsdag
Fredag
Motion

Motion

Lördag

Söndag

Motion

Motion

Motion

Motion

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Motion

Motion

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Motion

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Motion

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Vattengympa

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Skolan

Vattengympa

Fritids

Motion

Motion

Fritids

Motion

Motion

Vattengympa

Motion

Motion

Vattengympa

Simskola
Simskola

Ett exempel på schema. Tillträde för motionssimning under flera dagar i veckan föreslås
innan 08.30 och efter 16.00. Öppettider för övriga typer av gruppaktiviteter enligt
överenskommelse.

5.3

Prissättning

Prissättning vid enstaka besök blir givetvis bara aktuell om aktiviteten finns.
Skolverksamheten har i detta avsnitt ingen prissättning. Förslag på prissättning
kommer att ges för enstaka besök, kortlösningar och hallhyra för hela hallen.
Diversifiering mellan hallar kommer att ske. Vid föreningsstyrda aktiviteter får
beslut om hallhyra eller inträde diskuteras separat.
Förslagen på prissättning ska användas för vidare arbete med
kostnadsberäkningar, och är inte ett heltäckande underlag för senare
prissättning i anläggningen.
Förslag till eventuell prissättning (oavsett bassäng):
Småbarn
Barn
Ungdom
Vuxen

(0-2)
(3-6)
(7-17)
(18+)

Enstaka
Fri entré
Fri entré
30
50

12-kort

Årskort

300
500

1800
3000
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Motionsbassäng

Rehabbassängen

Båda

Förening

1000/h

750/h

1500/h

5.4

Sammanfattande besöksprognos

Sammanfattningsvis bedöms antalet besökare i baddelen av anläggningen till
27-30 000 om året. Antalet besökande i omklädningsdelen bedöms till 2022 000.
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6

EKONOMI

Ekonomin i en framtida simhall beror av flera saker. Intäkterna i anläggningen
beror av de olika sätt anläggningen inbringar pengar från besökare eller andra
organisationer.
I den ekonomiska redogörelsen ingår ett avsnitt som hanterar de kostnader i
verksamheten som kvarstår om en anläggning motsvarande simhallen i detta
läge inte konstrueras.

6.1

Investering

6.1.1 Finansiering och likviditet

För planering kring likviditet och finansiering hänvisas till ekonomienheten.

6.2

Kostnads/intäktsanalys

6.2.1 Kostnader

De årliga kostnaderna beror av kapitalkostnaden (investeringskostnad +
internräntan) och driftskostnaderna i anläggningen.
6.2.1.1 Kapitalkostnad

Till kapitalkostnad räknas internränta och avskrivningar på investeringen. Som
internränta används i exemplet 2 %. Avskrivningen görs i exemplet på 32 år.
År 1

År 2

År 3

Investeringskostnad (tkr)
50 000 tkr

40 000 tkr

30 000 tkr

Ränta

1 000

970

940

Avskrivning (Rak)

1 563

1563

1563

Tot (Kapitalkostnad)

2 563

2533

2503

800

775

750

Avskrivning (Rak)

1 250

1250

1250

Tot (Kapitalkostnad)

2 050

2025

2000

Ränta

Ränta
Avskrivning (Rak)
Tot (Kapitalkostnad)

600

581,25

562,5

937,5

937,5

937,5

1537,5

1518,8

1500

Tabell. Exempel på ungefärlig kapitalkostnad med internränta på 2 % och rak avskrivningstid
på 32 år.

27

Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall, våren 2016

6.2.1.2 Personalkostnad och bemanning

Bemanningen i simhallen utgår förutom kostnadsperspektivet från
verksamhetsspecifika krav och driftskrav.
Det är rimligt att driftspersonal öppnar och stänger hallen. Det kan i vissa
lägen, t ex vid föreningsdrivet tidigt motionssimning vara annan personal än
driftspersonalen som öppnar anläggningen.
Verksamheten kommer såsom den idag planeras inte att erbjuda simlärare,
instruktörer eller badvakt i anläggningen.
Driftspersonal kommer också att behöva utföra daglig tillsyn, liksom utföra
underhåll och planera framtida insatser. Bedömningen är att ungefär 150-200
% tjänst, fördelade på flera personer, kommer att krävas på sikt.
Svårigheten med bemanningen i en simhall är den delade tjänsten för öppning
och stängning, samt med toppar och dalar i verksamheten under året.
Samverkan med befintlig vaktmästarorganisation, inte minst på Hällevi, måste
eftersträvas.
En vaktmästare/drifttekniker bedöms kosta ungefär 500 tkr per år.
6.2.1.3 Driftkostnader vid full drift

Till driftskostnader räknas förbrukning av energi och vatten, samt sedvanligt
underhåll.
6.2.1.3.1 Energianvändning och kostnad

Simhallsbyggnaden förväntas förbruka ungefär 670 MWh energi, fördelat på el
och fjärrvärme. 9 Huvuddelen av energianvändningen är fjärrvärme. Priset på
fjärrvärme i kommunen är vid baslast 275 kronor per MWh. Huvuddelen av
fjärrvärmen kommer att förbrukas till detta belopp. Total kostnad för energin
beräknas utifrån detta till 180-200 Tkr. Av detta kan ungefär hälften återvinnas
från ishallens kylanläggning. Beräknad kostnad för energi till simhallen blir
omkring 100-200 Tkr per år.

9

Energiberäkning av Hällefors Simhall Projektengagemang. Bilaga 4
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Tabell: Tabell över beräknad energiförbrukning i den tänkta anläggningen utifrån
förutsättningarna som angivits. Ur Projektengagemangs utredning. (Bilaga)
6.2.1.3.2 Vattenanvändning och kostnad

Bassängvolymerna är 420 m3 respektive 180 m3. Påfyllning en gång och ett
kalkylerat driftstopp årligen förbrukar 1 200 m3 vatten.
Vattenförbrukningen i bassäng har beräknats till ca 200 l/badande och dygn
(avblödning). Detta ger en ungefärlig årlig förbrukning (cirka 200 dagar) på
8 400 m3.
Varje besökare till badet förutsätts duscha 2 gånger (3 min/gång, 36 liter) och
använda toaletten 1 gång (4 liter). Uppskattningsvis 30 000 besökande kommer
att förbruka ungefär 2 280 m2 vatten.
I omklädningsdelen kommer på samma sätt sommartid 10-12 000 personer att
använda omklädningsdelen. Med 0,7 duschar och 1 toalettbesök per besökare
bedöms denna förbrukning till 315 m3 år.
För skolan bedöms vattenförbrukningen under 100 dagar per år på motsvarande
sätt till 388 m3.
Total vattenförbrukning vid anläggningen bedöms allstå vara 12-13 000 m3 .
Med ett pris på 27,30 kr/m3 bedöms vattenkostnaden vara 300-400 tkr.
Det är svårt att bedöma besökarnas kostnader vid användandet av enbart
omklädningsrummen för fotboll/utomhusaktiviteter, eftersom andelen
duschande i fotbollsverksamheten och skolan är osäker.
6.2.1.3.3

Övrig drift och underhållskostnader

Städning förutsätts skötas av driftsansvariga vaktmästare inom tjänsten. I övrigt
tillkommer uppskattningsvis kostnader enligt nedan:
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Försäkring
Bevakning
Sophantering
Sedvanligt underhåll
Förbrukningsmaterial
Tele

50 000
30 000
10 000
40 000*
60 000
15 000

*

Underhåll kommer att öka i takt med att anläggningen åldras.

Total kostnad för övrig drift och underhåll bedöms alltså vara omkring 205 tkr.
6.2.1.4 Totala kostnader i drift.

Vid anläggande av en simhall med investeringskostnad 40 000 tkr, med 2 %
internränta och 32 års avskrivningstakt och som ovan bemannas med 1,5 tjänst
och har driftskostnader enligt ovan, beräknas alltså inledningsvis belasta
kommunen med en årlig kostnad på 3 400 tkr.
6.2.2 Intäkter

Intäkterna i anläggningen beror av de olika sätt anläggningen inbringar pengar
från besökare eller andra organisationer.
I intäktsanalysen har inga intäkter från skol- eller omsorgsverksamheten
hanterats. Om inträde för detta ska avräknas mot uteblivna kostnader eller
interndebiteras är ett politiskt beslut.
Intäkter i verksamheten är avhängigt om intäktsgivande verksamhet
tillhandahålls. Även här bör politiska beslut hantera om hallen ska användas för
dessa ändamål, om den är dyrare öppen än stängd.
En tänkbar intäktsprognos utifrån besöksprognos och prissättning presenteras
nedan:
Pris
Årskort vuxen
Årskort ungdom
Hallhyra motionssimning
Hallhyra Rehab
Hallhyra Hela
Totalt

Antal

Summa

3 000
1 800
1 000
750
1 500

30
2
52
104
10

90 000
3 600
52 000
78 000
15 000
238 600

Intäkterna är mycket svåra att bedöma. Intäkter beror också av hur skolans
nyttjande räknas. I denna rapport har vi valt att räkna skolans vinst som
uteblivna kostnader. Några intäkter från skolan finns alltså inte budgeterade.
Inte heller finns några intäkter från uthyrning av omklädningsrum inräknade.
Det är inte säkert att hallen kommer att användas för publik biljettförsäljning.
Publik simhall kräver ökad tillsyn.
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Ett genomsnittligt biljettpris på 40 kronor och 200 besök i veckan på öppna
tider skulle inbringa runt 400 tkr i intäkter.
6.2.3 Nyckeltal och effekter

Avsnittet avser att belysa investeringen i och driften av en simhall ur ett antal
olika perspektiv. Nyckeltalen och effekterna ska betraktas som
diskussionsunderlag och förtydliganden inför beslut om investering.
Vid bedömning av nyckeltal i simhall ska beaktas att omklädningsdelen för
utomhusbruk egentligen inte ska innefattas i kostnader som sprids på antal
badande i anläggningen.
6.2.3.1

Nettokostnader för kommunen

Nettokostnader för kommunen är i detta fall mycket svåra att definiera. Det
finns i egentlig mening inga relevanta bruttokostnader att skapa nettokostnader
av. En av de främsta anledningarna till det är svårigheten att hantera skolans
kostnader. Vid interndebitering kan simhallen kostnadstäckas och eventuellt bli
kostnadsneutral, medan skolans verksamhet för den ökade simundervisningen
får ökade kostnader. Sammantaget gör utredningen bedömningen att
simhallens bruttokostnader utifrån användningsområden och effekter måste
vara vägledande i bedömningen av nyttan med en simhall.
6.2.1.5

Kvalitativa aspekter

Det är svårt att jämföra kostnader för bruk av simhall i dagens verksamheter
mot i en tänkt simhall. Den största anledningen är att volymerna i bruk av
simhall troligen kommer att öka avsevärt. Kostnaderna för simning, om till
exempel skolan ska interndebitera kostnaderna i simhallen, blir givetvis större
om skolan undervisar i simhall i mycket större omfattning. På samma sätt kan
omsorgen, som idag i mycket liten utsträckning använder simhall, få en ökad
kostnad för denna verksamhet. Beslut får här fattas utifrån de kvarstående
kostnader som redovisas (6.3), eller utifrån kvalitativa mål i verksamhet.
6.2.3.3

Pris per badande

Med en beräknad bruttokostnad på 3 400 tkr och ungefär 30 000 kalkylerade
besökande per år i bassäng, blir kostnaden per besök ungefär 113 kronor. Om
30 000 badande besöker anläggningen och samtliga betalar 113 kronor kommer
alltså anläggningen att bli kostnadsneutral för kommunen. Med skolan som
huvudsaklig brukare blir andra jämförelser möjliga. För 50 elever skulle
kostnaden bli 5 650.
Kostnader i till exempel Filipstad för simresor är inträde 20 kr/badande, ca
3 500 kr per bussresa tur och retur, 2 simlärare/badvakter á 225/h, motsvarande
1000:-/resa samt vikariekostnader för medföljande personal.
För motsvarande elevantal som i den tänkta hallen i en simresa till Filipstad
blir den totala kostnaden alltså ungefär 6050 kronor, motsvarande inträdet
(1000:-), bussresan (3 500:-), köp av simlärare/badvakt (550:-) och vikarietid
för extratiden (ca 1 000:-). Om badvaktning sköts av lärare och befintlig
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personal är alltså anläggningen för just simresor ur detta perspektiv i sämsta
fall kostnadsneutralt.
6.2.3.4

Driftskostnad per timme

I ovanstående exempel har driften av hallen fördelats på antal brukare utifrån
en tänkt belastning och därpå följande drift. Simhallsdriften kostar pengar
oavsett om några gäster finns där eller inte. En badande i anläggningen
förbrukar också sin del i den vaktmästare som måste vara på plats, samt i extra
förbrukningsmaterial. Förbrukningsmaterialet anses vara försumbart, men
vattenförbrukningen kommer att uppgå till omkring 300 liter (avblödning,
toalettbesök och dusch), motsvarande en kostnad på lite över 8 kronor. En
vaktmästare kostar ungefär 200 kronor i timmen. Med det exemplifierade
biljettpriset på 50 kronor behövs då 6 inträden per timme för att täcka
kostnaden för förbrukningen. Kommunens löpande driftskostnader utöver
vaktmästare kvarstår då.
6.2.3.5

Kostnad vid drift och ickedrift

Simhallen kommer om den överhuvudtaget inte hålls i drift att kosta enbart
kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna har bedömts till 2 000 tkr om året. Om
simhallen hålls tom kommer alltså kommunens kostnader att bli omkring
2 000 tkr om året.
Vid full drift, utan badande och utan egentlig vaktmästartillsyn (50 %, enbart
drift), kostar anläggningen kapitalkostnaden, energikostnaden och
förbrukningsmateriel. Vattenförbrukningen blir betydligt mindre. Vid drift
enligt kalkylerade öppettider kostar anläggningen alltså med dessa antagande
ungefär 2 900-3 000 tkr.
Vid full drift och med full vaktmästartillsyn, men utan badande, kostar
anläggningen ungefär 3 900-4 300 tkr.
Badande i anläggningen bedöms kosta omkring 10-15 kronor per besök i ökade
kostnader, motsvarande 300-500 tkr per år.
6.2.3.6

Ersättningskostnader

Det finns en del kostnader i den planerade hallen som ersätter kostnader som
idag finns. En del av elevers duschande sker i dag i sporthallen, och belastar
kommunen med kostnader för vattenförbrukning. Denna del kommer troligen
att minska med en ny anläggning.

6.3
6.3.1

Kvarstående kostnader i anläggningar
Behov av ytterligare idrottshall

Skolan i Hällefors har idag svårt att få plats i sporthallen. Under vissa tider
ligger tre klasser parallellt, och sporthallen vid Kronhagsskolan används i viss
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utsträckning fortfarande. Problemet kommer att öka i takt med att övriga
skolan på sikt verkar behöva ökas från 3 till 4 paralleller.
När Skola2010 planerades fanns från början en idrottshall inplanerad.
Idrottshallen ströks i det sista förslaget, för att minska byggkostnaden. Gruppen
i arbetet gjorde bedömningen att elevantalet på sikt skulle kunna minska och få
plats i sporthallen. Kostnaden för bollhallen bedömdes med
investeringskostnaden till strax över 9.000 tkr. 10 Eventuellt skulle en något
mindre hall kunna konstrueras. Driftskostnaden fastslogs till 283 tkr
(400/kvm).

Bild: Tänkt placering av Sporthall(40x30) i situationsplan inför Skola 2010. 11

Med en simhall kommer även behovet av en kompletterande idrottshall att
minska avsevärt för skolans verksamhet.
6.3.2

Behov av omklädningsrum för fotboll

Fotbollens omklädningsrum vid Hällevi byggdes 1971 och är i mycket dåligt
skick. Byggnaden omfattar ca 550 kvadratmeter, men då ingår även den
nybyggda delen med kylanläggningen till ishallen.
Förvaltningen bedömer att kommunen bör tillhandahålla möjligheter till
ombyte vid anläggningen, och omklädningsrummen har därför varit föremål
för utredningar beträffande insatser. Redan 2011 bedömde byggnadsteknisk
konsult att ca 910 tkr skulle behövas de närmaste 5 åren för att skapa fortsatt
möjlighet till nyttjande. 12Eftersom Vision Hällevi har haft en uttalad
målsättning att utveckla området, har insatser inte genomförts. Skicket på
anläggningen är numera i stort sett så dåligt att nybyggnation är att föredra.
10

Kommunförvaltningen PM angående Skola 2010 2008-11-18
Förstudiematerial Projektering skola2010.
12
Kommunförvaltningen Hällefors idrottsplats med tillhörande Idrottsplatser Rapport 201212-07.
11
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I nybyggnation skulle detta kosta motsvarande omkring 25 tkr per
kvadratmeter, alltså minst mellan 8 000 och 12 000 tkr beroende på standard
och storlek.
Driftskostnaden för dagens anläggning, med vaktmästare och drift, beräknades
2011 till ungefär 700 tkr. Byggnadskonsulten som fastställde
renoveringsbehovet fastslog att stora besparingar i drift gick att åstadkomma
med moderniseringar.
6.3.3

Simresor

Kostnad för extra simresor för elever i årskurs 6-9 som ej når målen i simning,
beräknades efter Skolinspektionens tillsyn i kommunen under 2015. För elever
i år 6-9 som ej uppnått målen och kräver kompletterande undervisning (baserat
på 61 elever), beräknas kostnaden till 88,5 tkr.
De tio ordinarie resor per klass i lågstadiet som genomförs beräknas kosta
minst motsvarande 6 tkr per tillfälle. Sammanlagd kostnad blir ungefär 200250 tkr per år.
6.3.4

Analys

Det ska betonas att tillgången till en egen simhall troligen kommer att öka
aktiviteten inom nämnda verksamhetsområden. Kostnadsminskningarna i dessa
aktiviteter kommer således eventuellt att öka belastningen i hallen, och därmed
i viss mån därför öka driftskostnaden i förhållande till dagens verksamhetsnivå.
Ekonomin vid en verksamhet i skolan och idrotten som förutsätter fortsatta
simresor, omklädningsrum vid Hällevi och en bollhall kan översiktligt visas i
tabell:
(Tkr)
Liten hall
Omklädning (renov)
(Nybyggnation)
Simresor

Investering
9000 (år 2008)
910
10000 (uppsk)
9910
(19000 vid nyb.)

Drift/år
283 (ej vaktm.)
700
500 (uppsk)
300
1283 (ej vaktm)
1083 (nyb, ej vaktm)

Tabell: Kostnader i tänkta lokaler.

Kapitalkostnaden för nybyggnad av annex och bollhall motsvarar ungefär
hälften av den kapitalkostnad på 1 000 tkr som simhallen bedöms bära.
Driftskostnader för dessa nybyggnationer, utan full täckning av vaktmästare,
hamnar uppskattningsvis på omkring 750-800 tkr. Till detta ska simresor
motsvarande en kostnad om 250 tkr läggas. Total kostnad för detta läge är
således uppskattningsvis omkring 2 000 tkr.
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6.3.4.1 Indirekta kostnader och besparingar

Till indirekta kostnader räknas låga meritvärden i skolan, med påföljande
samhällseffekter. Kostnader för olyckor i samband med vatten är också svåra
att beräkna.
6.3.4.2 Följdkostnader kring markarbeten

En simhall kommer att öka kraven på idrottsplatsen vad beträffar övrig
infrastruktur, till exempel beträffande gångstråk och parkeringar. Detta arbete
bör påbörjas snarast, och kommer troligen att medföra kostnader för
kommunen.
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7
7.1

DRIFTS- UPPHANDLINGS- OCH ÄGANDEFORM
Byggnation

Det finns i huvudsak två sätt att hantera bygget av en simhall – att bygga i egen
regi eller att bygga genom partnerskap. Partnerskap består av partnerering eller
offentligt-privat samarbete (OPS). Skillnaden mellan egen regi eller i
partnerskap är stor vad beträffar upphandlingsförfarandet.
7.1.1

Byggnation i egen regi

Byggnation i egen regi är ofta valet då kommunen i framtiden ska äga och
driva anläggningen. Egen regi förutsätter en fastprisupphandling, vilket innebär
ett upphandlingsunderlag i den utsträckning som nu föreligger. Nackdelen med
fastprisupphandling är att entreprenörer eftersom de inte från början får
fastställa olika val kan vara mindre intresserade av att lämna kvalitativa
offerter. En nackdel är också att arbetet med upphandlingen blir omfattande.
Vid byggnation i egen regi, alltså med kommunen som byggherre, står valet
vid offerering och konstruktion mellan hur stor del av anläggningen som ska
upphandlas i taget. Upphandlas anläggningen i sin helhet utförs en
totalentreprenad, där entreprenör lämnar anbud på hela konstruktionen. Vid
delad entreprenad kan kommunen välja att upphandla större eller mindre delar
för sig. Till exempel kan markarbete, stomme och vattenrening då upphandlas
separat.
Delad entreprenad kan vara aktuellt för att till exempel öka konkurrensen i
varje upphandling, samt till exempel om kommunen själv har delar i
anläggningen som inte ska ingå i entreprenader.
En delad upphandling ställer större krav på kommunen under konstruktionen.
Olika delar och tidsplaner måste samordnas. Det slutliga resultatet kommer
också att kunna ifrågasättas utifrån att entreprenörer kan hänvisa till andra
entreprenörers arbete och val av produkter.
7.1.2

Byggnation genom OPS

Byggnationer genom OPS sker ofta när driften av anläggningen senare ska vara
styrd mot entreprenören. I vissa fall väljer kommuner att skriva avtal med
entreprenör om att konstruera en hall och sedan hyra den under vissa villkor,
nästan motsvarande en funktionsupphandling. Fördelen med detta är att
kommunen på samma gång lämnar ansvaret för konstruktion och drift av
anläggningen till entreprenör. Kostnader för anläggningen på lång sikt är klar.
Nackdelen är att kommunen på samma gång tappar delar av sina
påverkansmöjligheter både i konstruktion och framtida drift.
Upphandlingen vid både OPS och partnerering blir betydligt enklare än vid
fallet med fastprisupphandling. Enkelt uttryckt bestämmer kommunen en
budget för projektet, och sitter sedan som diskussionspartner mot en arvoderad
tilltänkt byggentreprenör.
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Upphandling via OPS och partnerering kräver budgetbelopp för den tänkta
anläggningen. Då detta inte varit föremål för politiska beslut bedöms formerna
som mindre intressanta i detta projekt.
7.1.3

Byggnation genom partnerering

Partnerering består i stort sett av samma förfarande som vid OPS, men
innefattar inte driftsansvar för anläggningen i framtiden.

7.2

Drift

En simhall kan oavsett ägande drivas på i huvudsak tre sätt; som föreningsdrift,
som entreprenad eller i egen regi. Till entreprenad räknas också leasing efter
till exempel OPS. Blandningar av formerna kan förekomma.
7.2.1 Drift i egen regi

Drift i egen regi innebär att kommunen står för alla de i driften ingående
delarna. Eventuella intäkter tillfaller kommunen.
För- och nackdelar
En drift i egen regi har fördelen att kommunen behåller handlingsfrihet
beträffande skötsel, tider, regler och liknande. Avtal kring detta kan visserligen
tecknas, men påverkansmöjligheterna under avtal är små, förutom att själva
avtalstecknandet är mycket komplicerat. Kommunen kan också använda
driftpersonalen på det sätt som den finner lämpligast till exempel för att uppnå
volymer i tjänster eller för synergier i driftsteknikfrågor.
Vid drift av verksamheten i egen regi kan kommunen begränsas av olika lagar
och författningar som gäller offentlig verksamhet men inte privat. Kommunen
måste också lägga resurser på att hitta och behålla personal för att sköta
administration och drift vid anläggningen.
7.1.4

Drift på entreprenad

Drift på entreprenad innefattar OPS, det vill säga att konstruktören av
simhallen redan från början förutsätts driva anläggningen under ett avtalat antal
år.
För- och nackdelar
Fördelar med entreprenadformen är att verksamheten i en del fall kan drivas
med inkomster som kommunen inte kan inräkna.
Kommunen belastas inte med administration eller drift i verksamheten.
Kommunen kan inte använda personalen för andra åtaganden, och utan
omfattande avtalsskrivning och avtalsuppföljning riskerar kommunen att tappa
handlingsutrymme, till exempel tillträde till anläggningen.
Kommunen måste också ha en beredskap om entreprenören av någon
anledning väljer att lämna sitt uppdrag.
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7.1.5

Föreningsdrift

Föreningsdrift används inte ofta i simhallar eller badhus. Föreningsdrift innebär
att en förening får ansvar för att sköta hela eller delar driften, mot att de i sin
tur får olika förmåner i anläggningen.
För- och nackdelar
För- och nackdelarna med föreningsdrift är i stort sett samma som vid
entreprenad.

7.2

Rekommendationer

Det är troligt att både kunskap och erfarenhet att driva en simhall mot vinst är
större i entreprenörskap än i kommunens regi. I detta fall är dock
verksamhetens huvudintresse offentlig men stängd verksamhet (skolan). En
privat entreprenör skulle få svårt att uppnå de volymer i verksamheten som
krävs, inte minst med tanke på att anläggningen dimensionerats främst för
skolverksamhet. Vid entreprenad skulle också ett särskilt avtal beträffande
skolans simtider och deras inträdesavgifter behöva tecknas. På flera sätt är
detta problematiskt ur både kommunens och entreprenörens perspektiv.
En partnerering eller en OPS förutsätter en för anläggandet fastställd budget. I
detta fall har just fastställande av budget varit huvudmålet med projekteringen,
vilket gör formerna mindre intressanta. Om upphandlingen misslyckas på
grund av att kostnaden för konstruktionen anses för dyr, kan partnerering
utifrån det fastställda maxbeloppet i en förnyad upphandling bli aktuell.
En simhall är en komplex anläggning med stora finansiella risker.
Förvaltningen bedömer att föreningarna i kommunen inte har de resurser som
krävs för att driva anläggningen som helhet i detta skede.
Förvaltningen rekommenderar att simhallen i utgångsläget upprättas och drivs i
kommunal regi. Även om alternativa driftsformer senare kan vara aktuella, t ex
efter en vidareutveckling av anläggningen, behöver verksamhetsomfattningen
inför ett sådant beslut säkerställas.
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