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KALLELSE
Datum

2015-12-08

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2016-01-26 kl. 13.00 i Kommunhuset,
Plenisalen för att behandla följande ärenden:
Under beredningstid:
13.00-13.30 Christer Lenke, kommunchef Lindesberg om samverkan i
Bergslagen
13.30-14.00 Bergslagens kommunalteknik om framtida utmaningar mm.
14.00-14.30 Överförmyndarnämnden presenterar nuläget
14.30-15.00 Bergslagens miljö- och byggnämnd om framtida utmaningar mm.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.00
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Beslutsärenden

5 Valärenden (ej bilaga)
6 Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
7 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
8 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2016
9 Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer
10 Projektering av förskolelokaler i Hällefors tätort
11 Projektering av tillagningskök i Hällefors tätort
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12 Ombyggnad och projektering av lokaler för ensamkommande barn och
ungdomar
13 Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026
14 Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2015 och internkontrollplan
2016
15 Centrumutveckling i Hällefors
16 Avfallsplan för Hällefors kommun
17 Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB
18 Bidragsbelopp för pedagogisk omsorg och enskild förskola 2016
19 Remissyttrande över ansökan om planbesked Hälgsnäsudden Grythyttan
20 Komplettering gällande studentboenden, bostadsförsörjningsplan
21 Medlemskap i Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening
22 Lokaler för vård och omsorg
23 Avgiftstaxa för trygghetslarm
24 Hantering av plats i vård- och omsorgsboende
25 Stödboende i mottagandet av barn och unga
26 Läsårstider läsåret 2016/2017
27 Rapport bowlinghallen
28 Ansökan om föreningsbidrag till Barnens rätt i samhället, BRIS
29 Ansökan om föreningsbidrag för 2016, Reumatikerföreningen HälleforsGrythyttan
30 Ansökan om föreningsbidrag för 2016, SPF Argenta
31 Ansökan om föreningsbidrag för 2016, PRO Grythyttan
32 Ansökan om föreningsbidrag för 2016, PRO Hällefors
33 Berit Qvarnströms (V) motion om skyfallsmodulering
34 Medborgarförslag om att bygga om kommunhuset till bostäder för äldre
35 Medborgarförslag om belysningspunkter vid Kronhagsvägen
36 Medborgarförslag om att utrusta planerad tunnel med markvärme från
fjärrvärmesystemet
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37 Medborgarförslag om att förbjuda cykling i planerad tunnel
38 Medborgarförslag om utegym vid Hurtigtorpets motionsanläggning
39 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Hammarvägen
40 Medborgarförslag om sänkt hastighet och farthinder vid förskolan Lilla
Pyret
41 Medborgarförslag om offentlig toalett
42 Lasse Erikssons motion om särredovisning av kostnad för
flyktingmottagande
43 Yttrande över medborgarförslag om kommunal restaurang
44 Yttrande över medborgarförslag gällande simhall och alternativ till simhall
45 Yttrande över revisorernas granskning av kommunens beredskap i
flyktingmottagande utifrån ett barnperspektiv
46 Yttrande över revisorernas granskning av kommunens styrning och
ledning inom LSS
47 Fördelning av statliga medel
48 Yttrande över revisorernas granskning av vuxenutbildningen
Informationsärenden

49 Skolinspektionens regelbundna tillsyn
50 Statsbidrag i vuxenutbildningen 2016
51 Statsbidrag för traineeplatser 2015
52 Öppna jämförelser i gymnasieskolan
53 Vattenskada i förskolan Sörgården
54 Tomhyror Sörgården
55 Tunnel i anslutning till plankorsning Silvergruvvägen
56 Utdömande av vite om 10 000 kr
57 Inkomna remisser (ej bilaga)
Delgivningsärenden, bilaga

58 A) Myndighetsnämnden för skola och omsorg: Sammanträdesdatum 2016
B) SKL: Öppna jämförelser energi och klimat 2015; Cirkulär 15:20 –
16:02
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C) Omsorgsutskottet: sammanträdesdatum 2016; information om
avslutade inspektioner av HVB Solrosen
Bildningsutskottet: protokoll 2015-12-08
D) Bergskraft Bergslagen ek för: stämmoprotokoll 2014-05-20
E) Bergslgens miljö- och byggnämnd: Protokoll 2015-11-12; protokoll
2015-12-10
F) Hällefors Bostads AB: Protokoll 2015-10-19; protokoll 2015-12-01
G) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2015-11-04; protokoll
2015-12-09
H) Bergslagens kommunalteknik: Protokoll 2015-11-13; protokoll 201511-27; protokoll 2015-12-11
I) Bergslagens räddningstjänst: Protokoll 2015-12-02; information om
VMA
J) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF 2015-12-09 § 112
K) Akademikerförbundet SSR: Skrivelse ang budgetberedningsförslag
2016 för överförmyndarnämnden
L) Polismyndigheten: Tillståndsbevis allmän sammankomst
Sverigedemokraterna 2016-01-09
M) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2015-10-23
N) Kommunfullmäktige: information om ny ersättare i Kommunstyrelsen;
Abdel Majid Elmoussauoui
O) Länsstyrelsen Örebro län: Tillstånd att uppföra transformatorstation i
Hökhöjdens naturreservat

Delegeringsbeslut

A) Ekonomichef Jessica Jansson enl bil daterade 2015-11-30; 2015-12-31
B) Kultur- och fritidschef Anna Henriksen: bidrag till Bergslagsklubbarna för
Bergslagsrallyt, 12.000 kr
C) KSO Annahelena Jernberg enl bil daterad 2015-11-30; 2015-12-31;
avsiktsförklaring gentemot Saxå Golfklubb
D) Socialchef Ingrid Holmgren: Anslutning till nationell digital tjänst för
ekonomiskt bistånd
E) Kommunchef Ola Ström: Avtal om hemsändningsbidrag; avtal om
framtagande av förfrågningsunderlag för simhall; yttrande över remiss om
kameraövervakning
F) Förskolechef Anna Mill: Anställning av barnskötare

Gruppmöte för majoriteten 20/1 kl 13-16 i kommunhuset

Annahelena Jernberg
ordförande
Mathias Brandt
kommunsekreterare
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Datum

2016-01-14

Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar
för förtroendevalda i Hällefors kommun, dnr KS 14/00143
Ärendet
Allmänna utskottet återremitterade 2015-08-11 § 53 bestämmelser om
arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Hällefors kommun för
förtydliganden gällande bestämmelser om fasta arvoden och reseersättningar.
Denna återremiss ska inte anses beredd med dagens beslut.
I samband med att en myndighetsnämnd för skola och omsorg inrättas, finns
ett behov av att föra in denna i arvodesbestämmelserna. Detta sker under
punkten 4.1.1.
I samband med att beredningar inrättats under kommunstyrelsen, har
kommunförvaltningen uppmärksammat att dessa inte finns upptagna i
kommunens arvodesbestämmelser. Däremot finns beredningar under
kommunfullmäktige upptagna bland de arvodesgrundande sammanträdena.
Kommunförvaltningen föreslår med anledning av detta att ”fullmäktiges”
stryks under punkten 4.1.1 i nu gällande arvodesbestämmelser samt att
myndighetsnämnden för skola och omsorg läggs till enligt följande:
4.1.1 Protokollförda sammanträden
Kommunfullmäktige, fullmäktiges beredningar, valberedning,
kommunstyrelse, valnämnd, myndighetsnämnd för skola och omsorg,
kommunstyrelsens arbetsutskott, allmänna utskottet, bildningsutskottet och
omsorgsutskottet och dess arbetsutskott.
Gällande tidigare återremiss återkommer kommunförvaltningen vid senare
tillfälle.
Ekonomi

Antalet sammanträden och sammanträdenas längd påverkar kommunens
politiska kostnader. Myndighetsnämnden övertar i praktiken hanteringen av
ärenden som tidigare behandlats i kommunstyrelsen och/eller dess utskott

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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varför kommunförvaltningen bedömer att den tillkommande kostnaden av
nämnden är ringa eller ingen alls. Avseende beredningarnas kostnader är
dessa starkt beroende av vilka uppdrag de ges av kommunstyrelsen och
svåra för förvaltningen att bedöma.
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
Revideringarna i bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda i Hällefors kommun antas.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar Ewa Lindbäck (M) att
också samtliga arbetsutskott stryks ur punkt 4.1.1.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med tillägg för Ewa Lindbäcks förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Revideringarna i bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda i Hällefors kommun enligt förvaltningens och Ewa Lindbäcks
(M) förslag antas.

Sida

1(2)
Datum

2016-01-14

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning, dnr
KS 15/00001
Informationsunderlag
KF 2015-09-15 § 143
Delegeringsordning för kommunstyrelsen
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-15 § 143 att inrätta
myndighetsnämnden för skola och omsorg. Nämnden har till uppdrag att
handlägga ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskilda, det som i
vardagligt tal brukar kallas individärenden.
I beslutet ingick att förvaltningen uppdrogs att revidera kommunstyrelsens
styrdokument i den del som beslutanderätt överfördes från kommunstyrelsen
till myndighetsnämnden. Förändringarna skulle enligt beslutet gälla från och
med 2016-01-01.
Med anledning av detta återrapporterar kommunförvaltningen att
kommunstyrelsens delegeringsordning har reviderats. De delar av
delegeringsordningen som innefattar myndighetsutövning mot enskilda har
överförts till myndighetsnämnden och dess delegeringsordning. Den absoluta
majoriteten av beslut som överförts berör Individ- och familjeomsorgens
område, men även vissa delar som berör skolan har förts över i enlighet med
antaget reglemente för myndighetsnämnden. Inga förändringar har i övrigt
gjorts.
För kommunstyrelsens del innebär detta att färre beslut är att hänföra till
styrelsens myndighetsutövning. Ett beslut fattat med delegerad beslutanderätt
har samma rättsverkan som ett beslut som har fattas direkt av behörig nämnd,
och det är alltid den nämnd som lämnat delegeringen som är ansvarig för
beslutet och dess verkningar.
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Det innebär också att färre delegeringsbeslut kommer att återrapporteras från
de ovan nämnda verksamheterna, då beslut ska återrapporteras till den nämnd
delegeringen utgår från.
Ekonomi

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
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
Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas att gälla från och
med 2015-01-01
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare
Mathias Brandt kortfattat.
Ewa Lindbäck (M) ställer fråga gällande bestämmelser om lotteri vilken
besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt.
Ordförande Christina Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas att gälla från och
med 2015-01-01

Dokumenttitel

Delegeringsordning Kommunstyrelsen

Typ av styrdokument
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2015-01-01

Dokumentförteckning

Organisation

Enhet

Datum nästa revision
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Kommunförvaltning

Kommunsekretariat
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1. Bestämmelser om delegering enligt lag
1.1 Syfte
Syftet med delegering är att nämnden/styrelsen ska avlastas med ärenden av mer
rutinartad karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt
frågor av övergripande och principiell betydelse. Delegering av
beslutsbefogenheter har också ansetts vara ett viktigt medel för att förbättra
servicen och effektiviteten inom den kommunala förvaltningen.
Notera att det som är föreskrivet för nämnd enligt kommunallagen även gäller
för kommunstyrelsen. Fortsättningsvis i denna delegeringsordning används
begreppet styrelsen.
Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§.
1.2 Delegering
Med delegering menas att styrelsen överför självständig beslutanderätt, dvs. ger
någon i uppdrag att fatta beslut å styrelsens vägnar i vissa ärenden. Den som får
beslutanderätten kallas delegat.
Kommunstyrelsebeslut får delegeras till:
• ett utskott till styrelsen, t.ex. ett arbetsutskott (ej en beredning eller ett
presidium)
• en enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande
• en anställd hos kommunen (denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd
hos kommunstyrelsen eller den nämnd som delegerar beslutanderätten)
Det är dock inte tillåtet för styrelsen att delegera till en grupp anställda, en grupp
förtroendevalda (t.ex. en beredning) eller till en grupp bestående av anställda
och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegering.
Delegerade beslut gäller på samma sätt som om styrelsen själv fattat dem. När
en delegat fattar beslut å styrelsens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som
om det fattats av styrelsen och kan därför överklagas på samma sätt.
Delegaten har ansvar för ärendets beredning och beslut. Om delegaten anser det
påkallat av särskilda skäl kan denne hänskjuta ärendet till styrelsen för
avgörande samfällt.
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en lämnad beslutsdelegering. Det
kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende genom att själv
ta över ärendet och besluta. Exempelvis kan det tänkas förekomma när ett
ärende oförmodat fått en principiellt vikt och det därför är påkallat att styrelsen
själv beslutar i ärendet. Styrelsen har däremot inte rätt att ompröva ett redan
fattat beslut, dvs. ett beslut som fattats med stöd av delegering kan inte ändras
av styrelsen.
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1.3 Delegeringsförbud
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och
• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
För den som är beslutsdelegat innebär detta, trots att beslutanderätten är
överförd till delegaten, att varje ärendes karaktär måste prövas. Visar det sig att
ett ärende utvecklar sig till att innehålla någon del av delegeringsförbudet, måste
styrelsen kunna förlita sig på att beslutsdelegaten för ärendet tillbaka till
styrelsen.
Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av
överklaganden av beslut som styrelsen i dess helhet har fattat. Däremot är
delegering möjlig om det överklagade beslutet fattats efter delegation. Rätten att
avge sådana yttranden kan delegeras till den som fattat det överklagade beslutet
men däremot inte till en lägre beslutsnivå. För att styrelsen ska hålla sig
underrättad om hur delegeringsuppdraget utövas kan det dock finnas skäl att inte
delegera befogenheten att avge yttranden.
1.3.1

Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen

Vissa av socialnämndens (Kommunstyrelsens i Hällefors kommun) beslut är
mycket integritetskänsliga för den enskilde. Därför har möjligheten till
delegering i vissa fall begränsats på så sätt att beslutanderätten endast går att
delegera till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i
nämnden (politiskt utskott, 10 kap. 4 § SoL). Bestämmelsen syftar till att
utesluta uppräknade ärendegrupper från överföring av beslutanderätt till vissa
delegater. Något indirekt delegeringsförbud för andra ärenden är däremot inte
avsett med bestämmelsen.
Ytterligare regler om delegering finns i 10 kap. 5 § SoL. I denna paragraf ges
delegeringsrätt i ett flertal frågor där socialnämnden ska medverka enligt FB.
Delegeringsrätten är dock i vissa avseenden begränsad. Den gäller inte
befogenhet enligt 2 kap. 9 § FB att besluta att inte påbörja en utredning eller
lägga ned en påbörjad utredning (dvs. utredning om faderskap). I 10 kap 5 §
SoL meddelas också vissa andra delegeringsförbud. Således får delegering inte
ske i frågor som avses i 5 kap. 2 § SoL. Där föreskrivs att socialnämnden, när ett
barns bästa kräver det, får förbjuda en person som har sitt hem inom kommunen
att utan nämndens medgivande ta emot andras underåriga barn för vistelse i
hemmet som inte är tillfällig. Härmed avses även feriehem.
Vidare får uppdrag att besluta på nämndens vägnar inte omfatta befogenhet att
fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag eller 17 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Dessa
föreskrifter ger socialnämnden befogenhet att göra framställning hos
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försäkringskassan om att barnbidrag och underhållsstöd ska kunna betalas ut till
annan lämplig person eller till nämnden.
1.4 Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut som har fattats med stöd av delegeringsordning ska anmälas till
kommunstyrelsen, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Det finns två
skäl för detta. För det första har styrelsen alltid det övergripande ansvaret för
styrelsens verksamhet, styrelseansvaret sammanfaller också med
revisionsansvaret. Kommunstyrelsen har alltså både rätt och skyldighet att
kontrollera hur verksamheten bedrivs. För det andra innebär det en rättssäkerhet
för den som berörs av beslutet.
När ett delegeringsbeslut rapporteras tillbaka till styrelsen, tas rapporten till
protokollet vid nästföljande sammanträde. Först när protokollet är justerat och
anslaget på kommunens anslagstavla börjar överklagandetiden att löpa. Detta
gäller dock inte myndighetsbeslut där överklagandetiden enligt
förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den enskilde fick del av
beslutet.
Beslut som är vidaredelegerade från kommunchef återrapporteras tillbaka till
denne, för anmälan till styrelsen. Kommunchefs beslut anmäls direkt till
styrelsen.
1.5 Brådskande ärenden
I ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan
avvaktas, får styrelsen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som
styrelsen har utsett, att besluta på styrelsens vägnar. Syftet med en sådan
kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finna någon beslutsbehörig
person att tillgå. Beslut i brådskande ärenden ska anmälas till kommunstyrelsens
nästa sammanträde.
Någon begränsning av möjligheterna att delegera med hänsyn till ärendenas art
finns inte. Styrelsen kan dock begränsa och precisera uppdraget till vissa typer
av ärenden. Styrelsen kan också påkalla extra sammanträde med
kommunstyrelsen som alternativ.
Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten
Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett
genom att ordförande erhållit en direkt i lag angiven kompletterande
beslutanderätt. Därutöver har nämnden möjlighet att i vissa fall förordna annan
ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Ett exempel på sådan kompletterande
beslutanderätt är ordförandes möjlighet att besluta om omedelbart
omhändertagande. Syftet med bestämmelserna om kompletterande
beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå. Exakt
hur många som styrelsen kan förordna är inte uttalat i förarbetena till SoL, men
det får anses klart att det endast kan röra sig om någon eller ett par ledamöter.
Ordförandes beslutanderätt tillkommer vice ordförande när denne tjänstgör som
ordförande, vilket minskar behovet av förordnanden. Förhållandena är likartade
vid övrig kompletterande beslutanderätt.
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En viktig skillnad mellan delegering i kommunalrättslig mening, det vill säga.
uppdrag att besluta på nämndens vägnar, och förordnande med stöd av
bestämmelserna i till exempel LVU är att genom delegeringen har nämnden
överlåtit arbetsuppgiften och ärendena ska i normalfallet beslutas av delegaten.
Kompletterande beslutanderätt ska däremot endast användas när beslut av
nämnden eller delegat, det vill säga den som i vanliga fall beslutar, inte kan
avvaktas. Även ett beslut fattat med stöd direkt i LVU eller enligt förordnande
gäller som nämndens beslut.
Det finns inga generella regler för hur beslut fattade med stöd av
kompletterande beslutanderätt ska redovisas för styrelsen. Beslut om omedelbart
omhändertagande (6 § LVU) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 §
LVU) ska enligt respektive lagrum anmälas vid nästa sammanträde. Beträffande
övriga beslut bestämmer styrelsen själv om och hur information ska ske. Enligt
Socialstyrelsens rekommendationer bör beslutas att samtliga beslut fattade med
stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till styrelsen. Detta kan
lämpligen ske i samma ordning som gäller för delegeringsbeslut. Särskilt viktigt
får det anses att styrelsen följer hur de som beslutar med stöd av styrelsens
förordnande utövar sin beslutanderätt.
1.6 Ersättare
Den som är delegat har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till någon annan
utan styrelsens uttryckliga tillåtelse. Beslut som fattas av en delegat utan
delegering i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller inte. Om ett sådant beslut
överklagas kan beslutet komma att upphävas och återförvisas till styrelsen.
Vid laga förfall (sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller liknande) får en
ersättare överta beslutanderätten av ordinarie delegat.
Kommunstyrelsen i Hällefors kommun har beslutat att följande struktur gäller
för ersättare för ordinarie delegat:
Vid förfall av ordinarie delegat övertas beslutanderätten enligt följande:
• i första hand av den som förordats som vikarie på delegatens tjänst
• i andra hand av delegatens närmaste chef
1.7 Vidaredelegering
För att underlätta utveckling av målstyrning av verksamheten och smidiga
lösningar vid tillfälliga arbetsanhopningar eller sjukdom m.m. finns en
begränsad möjlighet till vidaredelegering. Styrelsen kan därigenom besluta att
ge kommunchefen (tillika förvaltningschef) rätt att vidaredelegera sin
beslutanderätt till annan anställd. Kommunchefen får dock endast använda sin
möjlighet till vidaredelegering på ett sådant sätt att styrelsen hela tiden vet vem
som har rätt att fatta beslut.
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Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering ska anmälas till
kommunchefen. Någon uttrycklig skyldighet för kommunchefen eller delegaten
att vidareanmäla besluten till styrelsen föreligger däremot inte, men styrelsen
kan sätta upp sådana krav som villkor för att godkänna vidaredelegering.
Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl styrelsen som
kommunchefen. Dessa kan även föregripa ett beslut genom att ingripa i ärendet
och överta beslutsfattandet.
1.8 Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som
innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och ren
verkställighet är dock inte helt klar. I regel görs en åtskillnad mellan vad man
kallar nämnd/styrelsebeslut och förvaltningsbeslut. Kännetecknande för
nämnd/styrelsebeslut är att det föreligger alternativa lösningar och att
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Med
förvaltningsbeslut menas verkställighetsbeslut som ingår i det dagliga arbetet
som en del i tjänsteutövningen.
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Kommunstyrelsens regler för registrering och
anmälan av delegeringsbeslut

Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäller följande regler för beslut fattade
med stöd av delegeringsordningen.


Beslutsdokumentation och registrering

Delegaten noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag
för beslutet. Saknas sådant dokument ska en handling upprättas där beslutet
noteras. Av notering ska följande framgå:
• ärendebeskrivning
• vad som beslutats
• när beslutet gjordes
• vem som fattat beslutet
• vilka som delgivits beslutet


Rapportering och anmälan

Respektive delegat ska en gång per månad lämna en förteckning över de beslut
som tagits med stöd av delegering från kommunstyrelsen till
förvaltningskontoret. Rapporteringen ska omfatta de beslut som fattats sedan
föregående styrelsesammanträde.
Utöver vad som är föreskrivet enligt lag har kommunstyrelsen fastställt att
beslut fattade på vidaredelegering ska anmälas till kommunchefen som i sin tur
anmäler ärendet till styrelsen enligt ovan. Kommunchefen ska även ange vem
som fått beslutanderätten (befattning = delegat).
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Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande i ärenden som är så brådskande
att styrelsens avgörande inte kan avvaktas, ska anmälas till kommunstyrelsens
nästa sammanträde.
För de beslut som tillkommer anställda med stöd av författning eller de beslut i
övrigt som fattas inom ramen för verkställighet, finns inget formellt krav på
anmälan och återrapportering till styrelsen.


Urval samt föredragning av delegeringsbeslut

För att bl.a. öka insynen i hur delegeringen används och bevekelsegrunderna för
besluten väljer kommunstyrelsen vid varje sammanträde ut ett antal ärenden för
muntlig föredragning vid nästkommande sammanträde.

Alla beslut som fattas med stöd av delegerad
beslutanderätt ska anmälas till Kommunstyrelsen
Vid laga förfall av kommunchef går ekonomichef in som ställföreträdande
kommunchef.
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Förkortningar

Organisation och befattningar
KS =

Kommunstyrelsen

AU =

Allmänna utskottet

KSO =

Kommunstyrelsens ordförande

KC =

Kommunchef (KC är tillika förvaltningschef, FC, för
kommunstyrelsens förvaltning)

Kom sekr = Kommunsekreterare
EkC =

Ekonomichef

ITC=

IT-chef

PC=

Personalchef

PS=

Personalstrateg

Upph=

Upphandlare

BC=

Bildningschef

KFC =

Kultur- och fritidschef

FSC =

Förskolechef

R=

Rektor

MTC =

Måltidschef

BU =

Bildningsutskottet
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OmrC =

Områdeschef (IFO el ÄO/FH)

EC =

Enhetschef

SC =

Socialchef

FH =

Funktionhindersomsorg

IFO =

Individ- och familjeomsorg

MAR =

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

MAS =

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

OU =

Omsorgsutskottet

ÄO =

Äldreomsorg

Lagar och förordningar
AFL =

Lag om allmän försäkring

AL =

Alkohollagen

BrB =

Brottsbalken

FB =

Föräldrabalken

FL =

Förvaltningslagen

HSL =

Hälso- och sjukvårdslagen

KL =

Kommunallagen

LL =

Lotterilagen

LOU =

Lag om offentlig upphandling

LSS =

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUL =

Lag om unga lagöverträdare

LVM =

Lag om vård av missbrukare

LVU =

Lag om vård av unga

OSL =

Offentlighets- och sekretesslagen

PUL =

Personuppgiftslagen

SF =

Skolförordningen

SL =

Skollagen

SoL =

Socialtjänstlagen

SoF =

Socialtjänstförordningen

TF =

Tryckfrihetsförordningen

TL =

Tobakslagen

10(34)

4
4.1
Lagrum

Kommunstyrelsens delegerade
ansvarsområden
Övriga administrativa ärenden
Delegeringens art

Delegat

Anvisningar

Kommunallagen (KL)
6 kap. 36 § KL

Besluta i ärenden som är så
brådskande att styrelsens beslut inte
kan avvaktas

KSO

Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
2 kap. 14 § TF
samt tillämpligt
lagrum i OSL
6 kap. 3 § OSL
6 kap. 5 § OSL

25 kap. 7 §, 26
kap. 5 §

Besluta om avslag på begäran om
utlämnande av allmänna handlingar
samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande
Beslut om utlämnande av allmän
handling till enskild med personakt
Beslut om utlämnande av allmän
handling till annan myndighet på
begäran
Anonymitetsprövning/mensprövning

Kom sekr

Socialsekreterare
Socialsekreterare

OmrC/Enhetschef
IFO

Förvaltningslagen (FL)
9§

Avvisande av ombud och biträde

Delegat i
ursprungsärendet

22-23 §§ samt
29 § FL, 16 kap.
3 § SoL, 27 §
LSS

Överklagande och yrkande om
inhibition när förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut
samt avlämnande av yttrande i SoL-,
LVU-, LVM-, och LSS-ärenden där
ursprungsbeslutet fattas av
socialsekreterare/OU/KS
Prövning om överklagande
inkommit i rätt tid samt beslut om
avvisning av överklagande som
inkommit för sent

Delegat i
ursprungsärendet

Beslut om omprövning ska ske

Delegat i
ursprungsärendet

24 § FL

27 § FL

Delegat i
ursprungsärendet

Socialtjänstlagen (SoL)
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10 kap. 2 §

10 kap 2 §

Beslut att föra talan i ärenden eller
mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
Beslut att utse ombud att föra
nämndens talan

SC

SC

Brottsbalken
31 kap. 1 § 1 st.

Yttrande till allmän domstol i
brottsmål

Handläggare

Skadeståndslagen
3 kap. 2 §

Beslut om att ersätta enskild person SC
egendomsskada vid verkställighet av
myndighetsutövning som
förorsakats av personal upp till ett
belopp av 5 000 kr
Namnlagen

45-46 §§

Yttrande enligt namnlagen

Handläggare

Lagen om offentligt biträde
3§
3§

Anmälan om behov av offentligt
biträde
Yttrande över ansökan om rättshjälp
genom offentligt biträde samt
yttrande över kostnadsräkning

Handläggare
Handläggare

Passförordningen
3 kap 2 st.

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens medgivande

Handläggare

Personuppgiftslagen (PuL)
Utse personuppgiftsombud

15 kap. 1 §
18 kap 2 §
20 kap. 8 a §

KC

Ärvdabalken (ÄB)
Yttrande beträffande
Handläggare
äktenskapsdispens
Fullgöra uppgifter som
Försörjningsstödsdödsbodelägare om sådan saknas
handläggare
Dödsboanmälan
Försörjningsstödshandläggare
Lag om stöd och service till vissa funktionshidrade

OmrC som
ersättare

12(34)

9 § 7 p.

16 §

Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov
Förhandsbesked om rätten till
insatser

Handläggare LSS

Handläggare LSS

Övriga delegationsbeslut – allmänna och administrativa ärenden
5§
Yttrande angående antagande av
Hemvärnsförord- hemvärnspersonal
ningen

Kom sekr

18 § Lag om
allmän kameraövervakning

Avge yttrande om tillstånd för
kameraövervakning

KC

3 kap. 2 §
Ordningslagen

Avge yttrande till polismyndighet
om tillfällig försäljning, offentliga
tillställningar, störande buller,
avlossande av skott inom planlagt
område m.m.

Kom sekr

Yttrande till Skolverket och
Skolinspektionen
Utfärdande av fullmakt att föra
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag

BC

Utfärdande av fullmakt

KC
BC inom bildnings
ansvar
SC inom omsorgens
ansvar
KC

Frågor som rör säkerhetsskydd
Beslut om att flagga på kommunens
officiella flaggstänger

KSO

Yttrande i folkbokföringsärenden

KSO
KC
var för sig
Kom sekr

Bemyndigande att vara kommunens
firmatecknare/underteckna
handlingar för kommunens räkning

KSO
KC
Var för sig

Rätt att ingå avtal som inte är
principiell betydelse eller i övrigt av
större vikt och som avser den
löpande verksamheten hos
kommunförvaltningen

KC
OC inom
omsorgens ansvar
BC inom bildnings
ansvar

Vid arbetsrättsliga
tvister i samråd
med KC eller PC
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2 kap. 31 § SL

Beslut om att utse beslutsattestanter,
utanordnare, underteckningsberättigade för kvitton,
värdepostförsändelser, bank- och
postgiroutbetalningar samt
behörighet till bankfack.

KC
OC inom
omsorgens ansvar
BC inom bildnings
ansvar

Beslut om att utse kommunchef som
beslutsattestant, utanordnare,
underteckningsberättigad för
kvitton, värdepostförsändelser,
bank- och postgiroutbetalningar
samt behörighet till bankfack.

KSO

Registerkontroll

FSC/R/MTCH/KFC

4.2
4.2.1

Enligt upprättad
lista och
attestförteckning

Personalärenden
Kommunstyrelsen som nämnd
Anställning
tills vidare,
Viss tid,
mer än 6
månader

Återbesättning

Avsked

Uppsägning,
omplacering,
disciplinärenden

Tjänstledighet
mer än 6
månader
*

Besluta
Om
Bisyssla
*

Centralt kansli
Kommunchef
Förvaltningschefer
Övriga tjänster inom enheten

KS
KC
KC

KS
KC
KC

KS
KC
KC

KS
KC
KC

KS
KC
KC

KS
KC
KC

Kansli bildning
Kansli omsorg

BC
SC

BC
SC

BC
SC

BC
SC

BC
SC

BC
SC

Personal och ekonomienheten
Ekonomichef
Övriga tjänster inom enheten

KC

KC

KC

KC

KC

KC

EkC

EkC

KC

EkC

EkC

EkC

KC

KC

KC

KC

KC

KC

ITC

ITC

KC

ITC

ITC

ITC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

R/FSC

R/FSC

BC

R/FSC

R/FSC

R/FSC

R

R

BC

R

R

R

IT-enheten
IT-chef
Övriga tjänster inom enheten

Förskole/skolområde
Förskolechef/Rektor
Övriga tjänster inom enheten

Elevhälsan
Tjänster inom enheten
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Kulturskolan
Tjänster inom enheten

KFC

KFC

BC

KFC

KFC

KFC

Centralkök
Tjänster inom enheten

MTC

MTC

BC

MTC

MTC

MTC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

OmrC/EC

OmrC/EC

OmrC/EC

OmrC/EC

OmrC/EC

OmrC/EC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

OmrC/EC

OmrC/EC

OmrC/EC

OmrC/EC

OmrC/EC

OmrC/EC

Äldreomsorg/funktionshinder
Områdeschef
Övriga tjänster inom enheten

Individ- och familjeomsorg
Områdeschef
Övriga tjänster inom enheten

* Beslut inom ramen för kommunens fastställda riktlinjer.
För verkställighet av övriga personalärenden ansvarar närmast överordnad chef, om inget annat
överenskommit.
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4.2.2

Lagrum

Arbetsgivaransvar, Kommunstyrelsen som
personalorgan

Delegeringens art

Delegat

Teckna kollektivavtal

KC

Tolkning och tillämpning av lag,
avtal och andra bestämmelser som
rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare

PS

Utfärda anvisningar om
tillämpning av personalpolitiska
policies och riktlinjer

PS

Besluta om löneförmån vid
ledighet för fackligt uppdrag

EkC

11-13 §§
MBL

Kommunövergripande
förhandlingar, som berör mer än en
sektion enligt 11-13 §§ MBL

KC

11-13 §§
MBL

Förhandling avseende egen
verksamhet enligt 11-13 §§ MBL

KC/SC/BC

14 § MBL

Förhandling enligt 14 § MBL

KC/SC/BC

38 § MBL

Förhandling enligt 38 § MBL

KC/SC/BC

Tvisteförhandlingar

KC/SC/BC

Utse företrädare för kommunen vid
förhandling enligt lag om
förhandlingsrätt

KC/SC/BC

Löneöversynsförhandlingar

EkC

Individuell förhandling

KC

Besluta om omplacering av
personliga eller organisatoriska
skäl över förvaltningsgränser, inkl
föreskriva ekonomiska lösningar
och anpassningar.
Förhandla om lön och allmänna
anställningsvillkor för
kommunchef

EkC

Förhandla om lön och allmänna
anställningsvillkor för
bildningschef och socialchef

KC

AU

Anvisningar

I samråd med
BC/SC
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4.3

Besluta om tillfälligt lönetillägg
och löneökningar mellan
avtalsperioderna

KC/SC/BC inom
respektive sektion

Besluta om löneökningar mellan
avtalsperioder
Tolka och besluta om
pensionsförmåner för anställda

KC
EkC

I samråd med
lönekamrer

Upphandling av varor och tjänster
Upphandling av varor och tjänster
inom kommunförvaltningen;
innefattar en rätt att besluta om att
inleda upphandlingar, fatta beslut
om att avbryta pågående
upphandling och fatta
tilldelningsbeslut

Avtal undertecknas
av respektive
delegat eller av EkC

Över 15 % av tröskelvärdet för
kommuner och upp till 15
prisbasbelopp inom respektive
verksamhetsområde.

KC
EkC
Var för sig

Över 15 % av tröskelvärdet för
kommuner upp till 20
prisbasbelopp när det gäller teknisk
utrustning och programvaror för
IT.

ITC

Över 15 % av tröskelvärdet för
kommuner upp till 20
prisbasbelopp inom
verksamhetsområde bildning
Över 15 % av tröskelvärdet för
kommuner upp till 20
prisbasbelopp inom
verksamhetsområde omsorg
Över 20 prisbasbelopp när det
gäller teknisk utrustning och
programvaror för IT.

BC

Ramavtal för Hällefors kommun;
innefattar rätt att besluta om att
inleda ramavtalsförhandlingar,
fatta beslut om att avbryta
pågående ramavtalsupphandling
och fatta tilldelningsbeslut.

Upph
EkC

SC

KC

Direktupphandling
= upphandling av
varor och tjänster
upp till högst 15 %
av det tröskelvärde
som gäller för
kommuner ses som
verkställighet.
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4.4

Lagrum

Ekonomiärenden

4.4.1 Ekonomiskt stöd/bidrag
Delegeringens art
Beslut gällande hanteringen av
kommunstyrelsens bidragskonto;
a) för kommuninvånare att
ansöka om tillfälliga
satsningar upp till
25 000 kr/ansökan
b) för medfinansiering, avtal,
upp till 10 000 kr/ansökan
c) för sociala föreningar att
ansöka om tillfälliga
satsningar upp till 10 000
kr/ansökan
Beslut om stöd/bidrag för
vänortsutbyte

Delegat

BU

BU
OU

KC

4.4.2 Kommunens finansverksamhet
Placering av kommunens likvida
EkC
medel och stiftelsemedel enligt
antagna riktlinjer
Vid behov uppta lån inom ramen
för fullmäktiges fastställda
beloppsram och fastställda
riktlinjer
Amortering, konvertering och
omläggning av befintliga lån

EkC

Undertecknande av borgen för nya
lån beslutade av fullmäktige

KSO
KC
Var för sig
EkC

Bevilja interna krediter till
underkontoinnehavare i
kommunens koncernkonto upp t o
m 12 mån

EkC

I anspråkstagande av beviljad
checkräkningskredit

EkC

Placering av medel gällande
donationsstiftelser/fonder

EkC

Löpande hantering av likvida
medel, in- och utbetalningar över
stiftelsens konton

EkC

4.4.3

Övriga ekonomiärenden

Anvisningar
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Lagrum

Delegeringens art

Delegat

Anvisningar

Omfördelning av
kommunstyrelsens anslag inom
drift- och investeringsbudgetram
(upp till 200 000 kr)

KC

Upp till 50 000 kr
ses som
verkställighet

Begära omvandling av driftmedel
till investeringsmedel hos
Kommunstyrelsen

KC

Begära budgetteknisk justering hos
Kommunstyrelsen

KC

Begära om avskrivning av fordran

KC

Fördelning av medel gällande
budget för utfallen efter
löneöversyn

EkC

I samråd med PC

Beslut om påbörjande av
investering inom ramen för
fullmäktiges fastställda beloppsram
och fastställda riktlinjer
Inrättande av handkassa i
kommunen

KSO

I samråd med EkC

Besluta om innehav av personligt
betalkort

EkC

Avskrivning av fordran upp till
högst ett halvt basbelopp enligt
lagen om allmän försäkring per
gäldenär i de fall kravåtgärder
enligt tillämpad rutin följs utan
önskat resultat

EkC

Beslut om avbetalningsplan
avseende fordringar i ärenden
enligt skuldsaneringslagen, där
kommunen har en fordran över ett
basbelopp

EkC

Fastställande av inkasso- och
kravavgifter

EkC

Besluta om försäljning av
kommunens maskiner, inventarier
och dylikt

EkC

Beslut om att hyra lokaler samt
uppsägning av lokalhyra
Köp av platser etc i HVB, särskilt

KC

EkC

I samråd med FC
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boende, bostad med särskild
service, korttidsvistelse med mera
a) Enligt ramavtal och inom
budget
b) Genom direktupphandling
och inom budget
c) Genom direktupphandling
och utom budget

OmrC IFO
OmrC IFO
OU

Beslut om av-eller nedskrivning av
fordran avseende
barnomsorgsavgift/skolbarnOmsorgsavgift (redan debiterad
avgift)

FSC/R

Beslut om avstängning från barnomsorgsplats/skolbarnomsorg på
grund av ej betalda
barnomsorgsavgifter

FSC/R

Beslut om av- eller nedskrivning
av fordran avseende avgift i
frivilliga musikundervisningen

KFC

Beslut om avstängning från plats i
kulturskolan på grund av ej betalda
avgifter

KFC

Beslut om interkommunala
ersättningar för förskola,
grundskola, gymnasieskola
Beslut om avskrivning av fordran
max 10 000 kr inom bildnings
verksamhetsområde

BC

Nya donationsstiftelser/fonder

BU

Beslut om uttag ur Grythyttans
skoldonation

R

Beslut om uttag ur
Klockarhagsskolans samfond

R

Beslut om uttag ur konstfond

BC

Beslut om uttag ur C.G. och K
Hanes minnesfond
Beslut om uttag ur Elisabeth och
Levi Petterssons gåvofond

BC

Beslut om uttag ur Elsie och Sven
Skoglunds premiefond

R

BC

R
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Beslut om uttag ur Elsie och
Rudolf Anderssons premiefond i
musik

KFC

Beslut om uttag ur Ingrid
Ahlströms kulturfond

KFC

Beslut om uttag ur Hildur Bergers
fond

R

Beslut om uttag ur Grythyttans
Sockenbibliotekskassa

BC

Med basbelopp avses i denna delegeringsordning prisbasbeloppet för innevarande år.
4.5
Lagrum

Kultur- och fritidsverksamhet

Delegeringens art

Delegat

Inköp av konstverk max 5 000 kr

KFC

Beslut om bidrag och
verksamhetsstöd till föreningar,
studieförbund och organisationer
enligt kommunens riktlinjer

KFC

Beslut om bidrag till ideella
föreningars idrottsanläggningar

KFC

Uthyrning och fördelning av
idrotts- och gymnastiksalar

KFC

Fördelning av träningstider i
sporthallen och gymnastiksalar

KFC

Besluta om upplåtelse av lokaler
och anläggningar (uthyrningar)

R/FSC/KFC

Lotterilagen (1994:1000)
Beslut om lotteritillstånd

KFC

Yttrande till lotteriinspektionen vid
tillståndsgivande av
värdeautomatspel
Tillsyn över lotteritillstånd

KFC

4.6

Elevhälsan

KFC

Anvisningar

Bidrag till sociala
föreningar
tillkommer OU
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Lagrum

Delegationens art

Delegat

12:3 OSL

Sekretess till skydd för minderårig
i förhållande till vårdnadshavare

BC

4.7

Skollagen

Lagrum

Delegationens art

Kap 6

Åtgärder mot kränkande behandling

6:8

Plan mot kränkande behandling

Kap 15

Delegat

Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan

Antagning

Kap 16

Utbildning på nationella program i gymnasieskolan

16:36

Beslut om behörighet och mottagande

Kap 17

Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskola

17:14

Beslut om behörighet och mottagande

BU

BU

BU

Tillsyn

26:4

Kommunens tillsyn över enskild
verksamhet

Utvecklingsstrateg

26:11

Anmärkning

Utvecklingsstrateg

4.8

Lagrum

Kap 3

3:3

Anvisningar

Rektor/Förskolechef

15:12

Kap 26

Anvisningar

Delegationens art

Skolförordningen

Delegat

Lärotider

Läsårets förläggning

BC

Anvisningar
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3:4

Förläggning av skolarbetet må – fr.
Får begränsas till fyra dagar om det finns
särskilda skäl, gäller åk 1 och 2

Rektor

3:6

Schema för läsåret

Rektor

Kap 9

Undervisningstid

9:4

Timplan fördelad på årskurser

Kap 10

Grundsärskolan, Utbildningens innehåll och omfattning

10:3

Fördelning av undervisningstid mellan
årskurserna

10:5

Erbjuda eleverna ett allsidigt urval av
Rektor
ämnen som elevens val
Elever som inte kan tillgodogöra sig hela
Rektor
eller delar av utbildningen i ämnen får som
elevens val erbjudas samtliga ämnesområden och praktisk arbetslivsorientering

10:6

4.9

Lagrum
Kap 3

3:2

Kap 4

4:7

BC

BC

Gymnasieförordningen

Delegationens art

Delegat

Lärotider

Läsårets början och slut

BC

Utbildningens innehåll

Kurser som ska erbjudas som individuellt
val
Sträva efter att erbjuda utbildning i fler
språk än franska, spanska och tyska

Rektor

4:12

Arbetsplatsförlagd utbildning på högskoleprogram samt omfattning. Anskaffa
platser för arbetsplatsförlagda lärandet

Rektor

4:18

Anordnande av modersmålsundervisning
högst sju läsår under en elevs skoltid

Rektor

4:10

Kap 7

7:2

Rektor

Elever, (betyg, urval och förfarande vid antagning)

Antagning

BU

Anvisningar
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7:3

Antalet frikvotplatser

BU

7:7

Preliminär antagning

BU

Lagrum

Delegationens art

Delegat

Kap 7

7:4

Anvisningar

Övriga bestämmelser

Utredning i ärenden gällande skiljande
från utbildningen, avstängning eller
förvisning.

5

Rektor

KAP. Rektors beslutsbefogenheter

Här följer rektorns beslutsbefogenheter enligt Skollagen, Skolförordningen, Gymnasieförordningen,
Vuxenutbildningsförordningen, Särvux-förordningen och Sfi-förordningen.

REKTORS BESLUTSBEFOGENHETER ENLIGT

5.1

Skollagen

Lagrum

Ärendets art

Kap 3

Barns och elevers utveckling mot målen

3:9

Åtgärdsprogram

3:16

Om ett betyg är beroende av två eller flera lärares bedömning och dessa inte kan enas

Kap 5

Trygghet och studiero

5:5

Ordningsregler

5:11

Skriftlig varning

5:12

Tillfällig omplacering
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5:13

Tillfällig placering vid en annan skola

5:14

Avstängning i vissa obligatoriska skolformer

5:17

Avstängning i de frivilliga skolformerna

5:19

Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag

5.22

Omhändertagande av föremål

Kap 7

Skolplikt och rätt till utbildning

7:18

Ledighet

7:19

Befrielse

Kap 10

Grundskolan

10:13

Utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen

Kap 11

Grundsärskolan

11:8

Undervisningstid

11:16

Utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen

Kap 19

Utbildning på program i gymnasieskolan

19:5

Beslut om program i gymnasieskolan

19:7

Beslut om kombination av ämnen och verksamhetsområden
Gymnasiesärskolans individuella program – yrkesträning

19:8

Beslut om kombination av ämnen och verksamhetsområden
Gymnasieskolans individuella program - verksamhetsträning

Kap 28

Överklagande

Allmän författningsdomstol
(Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten enligt 28:10)

28:9

Avstängning av en elev – grundskola (5:14)

28:9

Avstängning av en elev – frivilliga skolformer (5:17)

28:9

Avstängning av en elev – frivilliga skolformer (praktiska inslag) (5:19)
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28:9

Befrielse obligatoriska inslag grundskolan – grundsärskola (7:19)

Skolväsendets överklagandenämnd

28:16

28:16

Åtgärdsprogram (3:9)
(Vid prövning av ett överklagande ska nämnden antingen fastställa eller upphäva det
överklagade beslutet. Om det överklagade beslutet upphävs, ska ärendet, om det behövs,
visas åter till rektor för ny prövning).
Särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt (3:11)

28:16

Anpassad studiegång (3:12)

REKTORS BESLUTSBEFOGENHETER ENLIGT

5.2

Skolförordningen

Lagrum

Ärendets art

Kap 3

Lärotider

3:5

Beslut om andra lärotider för en elev i grundsärskolan. Rektor får inte uppdra åt någon
annan att fatta sådant beslut.

Kap 4

Elever

4:5

Beslut att inte flytta en elev till närmast högre årskurs. Rektorn får inte uppdra åt någon
annan att fattat sådant beslut.
Beslut att på begäran av en elevs vårdnadshavare, att eleven får gå om en årskurs.

4:6
4:7
4:8

Beslut att en elev ska flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan tillhör eller
normalt ska tillhöra.
Beslut om hur anmälningsskyldigheten vid frånvaro ska fullgöras.

Kap 5

Utbildningen

5:6
5:7

I den omfattning som rektorn bestämmer ska det anordnas friluftsverksamhet som
bedrivs under lärares ledning.
Beslut om en elevs modersmålsundervisning.

5:14

Beslut om undervisning i svenska språket som andraspråk för en elev.

Kap 6

Betyg
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6:10

Rektorn ansvarar för att betygskatalog förs.

6:11

Rektorn ska utfärda terminsbetyget.

6:16

Rektorn ska utfärda slutbetyget. Rektorn får inte uppdra till någon annan att utfärda
slutbetyg.
Rektorn ska utfärda avgångsintyget.

6:17
6:22

Rektorn ska utfärda betyg efter prövning. Om prövningen avser hela utbildningen, får
rektorn inte uppdrag till någon annan att utfärda slutbetyg.

Kap 9

Grundskolan

9:9

Beslut om hur utrymmet för skolans val ska användas. Rektorn får inte uppdra till någon
annan att fatta sådant beslut.

Kap 10

Grundsärskolan

10:4

Beslut gällande avvikelser från timplanerna. Rektorn får inte uppdrag till någon annan att
fatta sådana beslut.

10:8

Beslut om hur utrymmet för skolans val ska användas.

10:10

Beslut om hur den fördelningsbara tiden i träningsskolan ska användas.

REKTORS BESLUTSBEFOGENHETER ENLIGT

5.3

Lagrum

Kap 4

Gymnasieförordningen

Ärendets art

Utbildningens innehåll och omfattning i gymnasieskolan

4:4

Rektorn ska för varje elev utse en lärare att vara ansvarig för gymnasiearbetet.

4:12
4:15

Beslut om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur
fördelningen över läsåret ska ske.
Beslut om en elevs modersmålsundervisning

4:23

Beslut om utökat program.

Kap 8

Betyg, gymnasieexamen och prövning

8:8

Rektorn ansvarar för att betygskatalog förs.
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8:13

Rektorn utfärdar examensbevis och studiebevis.

Kap 9

Stödåtgärder

9:5

Beslut om rätt för en elev att gå om en kurs (9:1), byta studieväg (9:2) och att byta ut en
kurs (9:4).

Kap 12

12:2

Elever

Bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskild angelägenhet. Eleven får i mindre
omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

REKTORS BESLUTSBEFOGENHETER ENLIGT

5.4

Lagrum

Kap 2

Vuxenutbildningsförordningen

Ärendets art

Utbildningen

2:7

Beslut om individuella kurser.

2:16

Rektorns ansvar för att individuella studieplaner upprättas för samtliga deltagare.

Kap 4

Betyg, gymnasieexamen och prövning

4:3

Beslut om sättande av betyg när flera berörda lärare inte kan enas.

4:11

Ansvar för förande av betygskatalog.

4:16

Medgivande att gamla betyg får tas in i slutbetyget vid särskilda skäl.

4:22

Utfärdande av betygsdokument.

Kap 7

7:1
7:3

Övriga bestämmelser
Beslut om att medge undantag från att elev ska anses ha avstått från utbildningen vid
uteblivande från undervisningen mer än en månad.
Beviljande av ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. (Beslut enligt 6:3
kan delegeras av rektor).

28(34)

7:4

Beslut att interimistiskt avstänga en elev. (Observera att beslutet kan överklagas till
allmän förvaltningsdomstol).

6

KAP. Verkställighet

Här följer en förteckning över beslut som faller inom ramen för verkställighet: Kommunallagen skiljer
mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragningen mellan
delegation och ren verkställighet är dock inte helt klar. I regel görs en åtskillnad mellan vad man kallar
nämndbeslut och förvaltningsbeslut. Kännetecknande för nämndbeslut är att det föreligger alternativa
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Med
förvaltningsbeslut menas verkställighetsbeslut som ingår i det dagliga arbetet som en del i
tjänsteutövningen.

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT

6.1

Övriga och administrativa ärenden

Lagrum

Ärendets art

Ansvarig

Lag om
förbud
mot
diskrim.
och annan
kränkande
behandl.
av barn
och elever

Bedriva ett målinriktat arbete för att främja de
ändamål som anges i 1 § första stycket.
(Särskilda föreskrifter finns i 6-8 §§).

Rektor

Mottagande av asylsökande barn m.fl. enligt
särskild förordning
Inköp inom fastlagda riktlinjer och beslut

Rektor

Upphandling av tjänster

BC/Rektor/Förskolechef

Uthyrning av lokaler
Interna hyres- och serviceavtal

Rektor, förskolechef,
Kultur-och fritidschef
BC

Debitering av avgifter enligt fastställd taxa

Rektor/Förskolechef

Särskild prövning av barnomsorgsavgift

BC/Förskolechef

Resursfördelning mellan enheter inom av
nämnden fastlagda ramar

BC

Rektor/Lärare
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VERKSTÄLLIGHETSBESLUT ENLIGT

6.2

Lagrum

Ärendets art

Kap 2

Huvudmän och ansvarsfördelning

2:34

Kap 4

4:7

Kap 5

5:21

Kap 6

6:10

Kap 8

8:8

Skollagen

Kompetensutveckling

Ansvarig

BC/Rekor/Förskolechef

Kvalitet och inflytande

Åtgärda brister

BC/Rekor/Förskolechef

Trygghet och studiero

Inhämtande av yttrande

Rektor/Förskolechef

Åtgärder mot kränkande behandling

Utreda omständigheterna kring de uppgivna
kränkande behandlingarna och i förekommande
fall vidta åtgärder.

Rektor/Förskolechef

Förskolan

Förskolechef

8:14

Lämplig sammansättning och storlek av
barngrupper samt god miljö
Erbjudande om plats inom 4 månader

8:14

Skyndsamt erbjudande om plats – särskilda skäl

Förskolechef

Kap 9

9:4

Kap 10

10:32

Förskolechef

Förskoleklass

Erbjudande och information om utbildningen

Rektor

Grundskolan

Beslut om skolskjuts (inom fastställda riktlinjer)

Rektor
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Kap 11

11:31

Kap 14

Grundsärskolan

Beslut om skolskjuts (inom fastställda riktlinjer)

Rektor

Fritidshemmet

14:5

Utbildningens omfattning

Rektor

14:6

Erbjudande om utbildning vid särskilda skäl

Rektor

Kap 15

Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan

15:8

Information om de olika utbildningarna

Rektor

15:15

Information till hemkommunen

Rektor

Kap 16

Utbildning på nationella program i gymnasieskolan

16:14

Avvikelse från ett nationellt programs innehåll

Rektor

16:15

Utbildningens längd

Rektor

16:48

Yttrande från hemkommunen

Rektor

Kap 18

Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan

18:15

Information till hemkommunen

Rektor

18:30

Beslut om skolskjuts (inom fastställda riktlinjer)

Rektor

Kap 19

19:11

Kap 20

Utbildning på program i gymnasiesärskolan

Erbjudande om utbildning

Rektor

Kommunal vuxenutbildning

Gymnasial nivå

20:34

Intyg

Rektor
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Kap 21

Särskild utbildning för vuxna
Gäller fr.o.m. 1 juli 2012

21:23

Intyg

Rektor

Kap 22

Utbildning i svenska för invandrare
Gäller fr.o.m. 1 juli 2012

22:28

Intyg

Kap 24

Särskilda utbildningsformer

24:20

Särskild undervisning

Kap 29

29:19

Rektor

Rektor

Övriga bestämmelser

Informationsskyldighet

BC

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT ENLIGT

6.3

Lagrum

Ärendets art

Kap 9

Grundskolan

SKOLFÖRORDNINGEN

Ansvarig

9:4

Beslut om fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden

BC

9:5

Beslut om språkval

Rektor

9:8

Beslut om elevens val

Rektor

Kap 10

Grundsärskolan

10:3

Beslut om fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden

BC

10:5

Beslut om elevens val

Rektor
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VERKSTÄLLIGHETSBESLUT ENLIGT

6.4

GYMNASIEFÖRORDNINGEN

Lagrum

Ärendets art

Kap 4

Utbildningens innehåll och omfattning i gymnasieskolan

4:6
4:7
4:22

Kap 9

9:7

Ansvarig

Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
programfördjupning
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val
Beslut om antalet undervisningstimmar för varje
kurs och för gymnasiearbetet samt fördelningen
av undervisningstiden över läsåret

Rektor
Rektor
Rektor

Stödåtgärder

Beslut att undervisningen får fördelas över längre
tid än 3 år vid särskilda skäl

Rektor

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT ENLIGT

6.5

Lagrum

Kap 2

VUXENUTBILDNINGSFÖRORDNINGEN

Ärendets art

Utbildningen

2:5

Beslut om nya kurser kurser.

2:9

Beslut om vilka nationella kurser som ska ges.

2:10

Beslut om hur många gymnasiepoäng som hänför sig till varje delkurs vid uppdelning
av en kurs.

7

KAP. ÖVERKLAGAN
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Allmän förvaltningsdomstol
Enligt Skollagen 28 kap. 5 § får beslut av en kommun eller ett
landsting överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i ärenden
enligt nedan. Notera att dessa besluten därmed ska innehålla en
besvärshänvisning. (Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten enligt 28:10).
2:5
Godkännande - enskild verksamhet
26:13, 26:14
Återkallande – enskild verksamhet
8:21
Bidrag – fristående förskola
9:19
Bidrag – fristående förskoleklass
10:37
Bidrag – fristående grundskola
11:36
Bidrag – fristående grundsärskola
14:15
Bidrag – fritidshem med enskild
huvudman
16:52
Bidrag – fristående gymnasieskola
(nationellt program)
17:31
Bidrag – fristående gymnasieskolan
(preparandutbildning)
17:35
Bidrag – fristående gymnasieskola
(programinriktat ind. val)
19:25
Bidrag – fristående gymnasiesärskola
5:14
Avstängning – grundskolan
5:17
Avstängning – frivilliga skolformer
5:19
Avstängning – frivilliga skolformer
(praktiska inslag)
7:19
Befrielse från skyldighet att delta i
obligatoriska inslag i undervisningen
7:23
Föreläggande för vårdnadshavare
(skolplikt)
10:32, 10:33
Skolskjuts – grundskola
11:31, 11:32
Skolskjuts – grundsärskola
19:20, 19:21
Skolskjuts – gymnasiesärskola
15:32
Ekonomiskt stöd - inackordering
gymnasieskolan
24:23, 24:24
Medgivande/återkallelse – fullgöra
skolplikt på annat sätt
25.10, 25:15, 26:13
Rätt till/återkallelse – bidrag till
annan pedagogisk verksamhet
25:11
Bidrag – pedagogisk omsorg
26:18
Tillfälligt verksamhetsförbud
26:27
Vitesföreläggande
Skolväsendets överklagandenämnd
Enligt Skollagen 28 kap. 12 § får beslut av en kommun eller ett
landsting överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i
ärenden enligt nedan. Notera att dessa beslut därmed ska
innehålla en besvärshänvisning.
3:9
Åtgärdsprogram
3:11
Anpassad studiegång
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3:12
Särskild undervisningsgrupp
7:5
Mottagande i grundsärskolan
7:10
Uppskjuten skolplikt
7:13, 7:14
Skolpliktens förläggning/upphörande
9:13
Mottagande av elev från annan
kommun - förskoleklass
10:25
Mottagande av elev från annan
kommun – grundskola
11:25
Mottagande av elev från annan
kommun – grundsärskola
10:29
Åtgärder elev som inte bor hemma –
förskoleklass
9:15
Placering annan skolenhet förskoleklass
10:30
Placering annan skolenhet –
grundskola
11:29
Placering annan skolenhet –
grundsärskola
19:19
Placering annan skolenhet –
gymnasiesärskola
16:36, 17:14
Behörighet/mottagande i första hand
– gymnasieskola
18:8
Tillhörighet målgruppen –
gymnasiesärskola
20:13, 20:14, 20:22
Mottagande – kommunal
vuxenutbildning
21:7
Mottagande – särskild utbildning för
vuxna
22:15
Mottagande – svenska för invandrare
20:9
Upphörande av utbildningen –
kommunal vuxenutbildning
21:9
Upphörande av utbildningen –
särskild utbildning för vuxna
22:16
Upphörande av utbildningen –
svenska för invandrare
20:9
På nytt bereda kommunal
vuxenutbildning
20:21
Åtagande interkommunal ersättning
– kommunal vuxenutbildning
29:2
Rätt till utbildning eller annan
verksamhet
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Datum

2016-01-14

Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska
verksamheten 2016, dnr KS 15/00396
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118
Ärendet
Bergslagens kommunalteknik (BKT) har till kommunförvaltningen inkommit
med önskemål om tilläggsbudgetering för 2016 för investeringar inom dels
vatten och avlopp och dels offentlig belysning.
Ekonomi

Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 750 000 kronor
avseende Älvestorps vattenverk för år 2015 för att genomföra investeringar
som måste utföras för att uppfylla föreläggande från tillsynsmyndighet och
framtida krav. Åtgärderna är pågående och kommer inte bli klart förrän år
2016. Förbundet har med detta ett behov att överföra 350 000 kronor till
verksamhetsåret 2016.
Vad gäller investeringen av offentlig belysning i Sikfors är beställningen
gjord av förbundet hos entreprenören, men inväntar på besked från
Trafikverket för att kunna påbörja investeringen. Detta innebär att
investeringen inte kan påbörjas under år 2015 utan kommer först att kunna
ske under år 2016. För att kunna genomföra investeringen under år 2016
behöver förbundet erhålla 435 000 kronor i tilläggsbudgetering.
Utifrån att budgeterade investeringsmedel år 2015 inte kommer att
förbrukas föreslår förvaltningen att förbundet tilläggsbudgeteras med totalt
785 tkr, vilket innebär att kommunstyrelsens investeringsram 2016 totalt
blir 9 455 tkr för den tekniska verksamheten. Dessutom innebär det att
kommunens budgeterade investeringsvolym ökar till 24 040 tkr. Denna
tilläggsbudgetering innebär också att kommunens fastställda finansiella
resultatmål för verksamhetsåret 2016 påverkas vad gäller
investeringsandel. Investeringsandelen ökas från 6,2 procent till 6,4
procent.

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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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
-

Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av
investering för vatten och avlopp och gata/park på 785 000 kronor för år
2016 godkänns.

-

Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret
2016 förändras till totalt 24 040 tkr.

-

Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till
6,4 procent för verksamhetsåret 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande anledningen till överflyttningen av
medel vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och ordförande
Christina Johansson (M).
Per Karlsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Bergslagens Kommunaltekniks begäran om tilläggsbudgetering av investering
för vatten och avlopp och gata/park på 785 000 kronor för år 2016 godkänns.
Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016
förändras till totalt 24 040 tkr.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till
6,4 procent för verksamhetsåret 2016.
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Datum

2016-01-14

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer, dnr KS 15/00409
Beslutsunderlag
Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer, 2015-12-22
Bilagor med aktuell lönestatistik
Ärendet
I enlighet med det lönepolitiska program som antogs av Kommunfullmäktige
2005-04-19, ska lönepolitiska riktlinjer fastställas årligen av
kommunstyrelsen. De lönepolitiska riktlinjerna innehåller arbetsgivarens
inriktning inför 2016 års löneöversyn samt en långsiktig strategi.
Målet med lönestrategin samt årliga lönepolitiska riktlinjerna är att göra
löneprocessen begriplig och hanterbar samt att tydliggöra arbetsgivarens
förhållningssätt gällande lönepolitik och lönebildning.
Vid den årliga löneöversynen är individuell och differentierad lön enligt
samtalsmodellen huvudspåret. Om någon av parterna yrkar traditionell
förhandling gäller det i stället. Möjlighet finns även att göra överenskommelse
mellan parterna om annan, lokal förhandlingsordning.
Vid överläggningarna informerar arbetsgivaren om förutsättningarna för
löneöversynen och facken framför sina synpunkter och yrkanden. Därefter
beslutar parterna om vilken modell som kommer att tillämpas. Efter att
lönesamtalen genomförts slutför personalchefen tillsammans med
verksamhetscheferna löneöversynen i ett avstämningsmöte med respektive
arbetstagarorganisation. Utfall och process utvärderas vid avstämningsmötet
Förvaltningen föreslår att kommunen prioriterar följande yrkesgrupper i 2016
års löneöversyn:
• Socionomer
• Sjuksköterskor
• Lärare i grundskolan, lägre nivå
• Förskolelärare

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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Ekonomi

I 2016 års budget finns särskilt avsatta medel för 2016 års löneöversyn
Folkhälsa

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

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

Information kommer att ske den 19 januari i den kommunövergripande
samverkansgruppen. Löneöverläggningar med respektive facklig organisation
sker den 3 och 10 februari.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar skrivelsen Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer
2016.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att prioritera socionomer,
sjuksköterskor, lärare i grundskolan (lägre nivå) och förskolelärare i 2016 års
löneöversyn.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Ritha Sörling (V)
att hon inte deltar i beslutet.
Personalchef Jukka Tekonen föredrar utförligt. Ambitionen är att lönesättande
chefer beslutar om nya löner i mars med verkställighet i aprillönen.
Fackföreningen kommunal är dock inte klara med sina centrala avtal ännu
vilket kan påverka processen.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om formulering under punkt 9 vilken
besvaras av personalchef Jukka Tekonen.
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande tidigare beslut i
kommunstyrelsen vilken besvaras av personalchef Jukka Tekonen.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande dokumentets utformning
vilken besvaras av personalchef Jukka Tekonen.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande löneläget i Ljusnarsberg vilken
besvaras av personalchef Jukka Tekonen.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande lönetillägg i beräkningsgrunden
vilken besvaras av personalchef Jukka Tekonen.
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att formulering under punkt 9 ska förändras från
”förväntas” till ”ska”.
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Ordförande Christina Johansson (M) önskar till protokollet att förvaltningens
förslag är ett annat än majoritetens prioriteringar i kommunstyrelsens
internbudget.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag med
tillägg för Allan Myrtenkvists yrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar skrivelsen Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer
2016 med förändring av ”förväntas” till ”ska” under punkt 9.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att prioritera socionomer,
sjuksköterskor, lärare i grundskolan (lägre nivå) och förskolelärare i 2016 års
löneöversyn.
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1

Målsättning

Målet med lönestrategin samt årliga lönepolitiska riktlinjerna är att göra
löneprocessen begriplig och hanterbar samt att tydliggöra arbetsgivarens
förhållningssätt gällande lönepolitik och lönebildning.

2

Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige
• beslutar om lönepolicy
Kommunstyrelsen
• beslutar om de årliga riktlinjerna som innehåller mål och inriktning på
kort och lång sikt
• beslutar om budget för löneökningarna
Personalchef
• beslutar om åtgärder inom ramen för löneökningsutrymmet
• har huvudansvaret för att leda och samordna arbetet med de
lönestrategiska frågorna i kommunen
• har processansvar för lönebildning, lönepolitik och löneöversyn
• planerar aktiviteter och utarbetar verktyg som behövs för
genomförandet
Ekonomichef
• ansvarar för att behoven av löneökningarna är en del i arbetet med
budgetprocessen
Verksamhetschef
• ansvarar för att leda förvaltningens arbete med att identifiera
löneökningsbehov kopplade till verksamhetens mål och målen i
lönestrategin
• ansvarar för att behoven av löneökningarna finns med i arbetet med
förvaltningens budget
• är bärare av kommunens gemensamma lönepolitik
• leder processen i förvaltningen
• säkrar att lönesättning sker inom ramen för kommunens riktlinjer

3

Förutsättningar

I enlighet med det lönepolitiska program som antogs av Kommunfullmäktige
2005-04-19, ska lönepolitiska riktlinjer fastställas årligen av
kommunstyrelsen. De lönepolitiska riktlinjerna innehåller arbetsgivarens
inriktning inför 2016 års löneöversyn samt en långsiktig strategi.
3.1

Kommunens lönepolitiska värdegrund

Hällefors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som lätt kan rekrytera
och behålla personal. Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, lätt att förstå
och bidra till ett positivt samband mellan lön och ett gott resultat. För att
uppnå detta arbetar kommunen med den lönepolitiska dialogen i en
förtroendeskapande anda mellan arbetsgivaren fackförbund och anställda.
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I personalpolicyns kapitel 7 beskrivs också den lönepolitiska värdegrunden
och definition av lönepolitiken.
3.2

Avsiktsförklaring – Lönepolitik i Hällefors kommun

Anställda i Hällefors kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service
utifrån mål och tillgängliga resurser.
I takt med att de centrala löneavtalen utvecklas från centrala parters styrning
av lönebildningen till de lokala arbetsgivarna ökar möjligheterna att belöna de
medarbetare som bidrar till verksamhetens utveckling.
•
•
•
•
•
•
•
3.3

Hällefors kommun avser att knyta samman arbetstagarens resultat med
löneutvecklingen.
Lönebildningen ska bidra till att trygga personalförsörjningen på kort
och lång sikt.
Löne- och anställningsvillkor ska vara så attraktiva att ungdomar är
beredda att utbilda sig för att arbeta inom kommunens verksamheter.
Övergripande utgångspunkt är att lagstiftning om diskriminering följs.
Lönen ska inte användas som ett konkurrensmedel inom Hällefors
kommun, men detta får dock inte hindra möjligheten till intern
rörlighet.
Lönesättande chefer är kommunens arbetsgivarföreträdare i de
lönepolitiska frågorna.
Utgångspunkten är att det ska löna sig att göra ett bra jobb!
Löneavtal

De centrala avtalen (Huvudöverenskommelserna) om lön är grunden för
löneöversynsprocessen. De har olika längd och olika beräkningar av garanterat
utfall men i stort ett likartat innehåll.
3.3.1

Nivåer i gällande avtal

Facklig organisation
Kommunal
Vision, SSR och Ledarna
Vårdförbundet
Lärarförbundet och LR

2016
Nytt avtal från 1 april
*
*
Nytt avtal från 1 april
*

Skolledarna och FSA

*

4

*

Omfattas inte av nu gällande avtal
Ej centralt fastställd nivå för det garanterade utfallet

Principer för lönesättning

Lön är ersättning för utfört arbete. Lönen består av tre delar:

2017
*
Nytt avtal från 1 april
*
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•
•
•

Vad: Arbetets svårighetsgrad, arbetsvärderingen, och de krav som det
ställer på medarbetaren
Marknad: Nödvändig marknadsanpassning
Hur: Medarbetarens arbetsinsatser d v s hur arbetet utförs

Hällefors kommun tillämpar individuell och differentierad lön i enlighet med
ambitionerna i de centrala löneavtalen. Utbildning och arbetsresultat ska
kunna premieras, medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom att öka sitt
kunnande, bli mångsidigare och därmed kunna utveckla sitt arbete liksom
förmågan att åta sig svårare och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter.
En lönestrukturell bedömning görs utifrån intern lönestruktur samt
jämförelser med närliggande kommuner och riket i stort.
Vid den årliga löneöversynen vägs samtliga delar in vid lönesättning.
4.1

Grundkrav

Alla anställningsavtal innehåller formella grundkrav, dessa är att:
•
•
•
•
•

Utföra arbete
Följa ordningsregler
Följa arbetsmiljöregler
Samarbeta
Vara lojal

I lönen ingår att grundkraven uppfylls, de utgör inte ett lönekriterium. Varje
chef ska informera sina medarbetare om dessa grundkrav och vad de innebär
inom respektive verksamhet.
4.2

Kriterier

För att kunna påverka sin löneutveckling ska varje medarbetare känna till och
vara medveten om vilka krav som arbetet ställer och vilket arbetsresultat som
förväntas. Det innebär att chefen måste klargöra vilka kriterier som ligger till
grund för lönesättningen. De kommunövergripande kriterierna för anställda i
Hällefors kommun är:
•
•
•

Resultat
Flexibilitet
Utvecklingsförmåga

Varje chef ska tillsammans med sina medarbetare på arbetsplatsen tolka,
diskutera och definiera lönekriterierna. Detta ska dokumenteras.
Lönekriterierna kan brytas ned i konkreta exempel. Innebörden i kriterierna
tydliggörs för varje medarbetare i ett framåtsyftande utvecklingssamtal/
medarbetarsamtal.

4.3

Lönestruktur, lönespridning och strukturella åtgärder

Lönespridningen ska motivera medarbetarna till att öka sin kompetens och
skicklighet inom yrket. Arbetsgivarens inställning är att utbildning ska löna
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sig - löneskillnader ska finnas mellan yrkeskategorier med krav på
universitetsutbildning och andra grupper. Löneöversynen ska bidra till en
ökad lönespridning med beaktande av utbildning och arbetsinsats.
Kompetensutveckling som kan kopplas till verksamhetsutveckling ska särskilt
uppmärksammas.

5

Arbetsvärdering

En genomgripande arbetsvärdering antogs 2005 och har lagt grunden till den
lönestruktur som finns. I arbetet användes JämOs metod Analys Lönelots.
Värderingen har senare förts över till lönebildningsverktyget MIA (Marknad,
Individ, Arbete). Värderingsarbetet påbörjades 2004 och då värderades alla
befattningar som sysselsatte totalt 740 medarbetare. Arbetsvärderingen
beskriver hur yrken värderas i förhållande till varandra, men det finns ingen
strategi för hur lönerelationen ska se ut mellan yrkesgrupperna.
Under första kvartalet 2016 kommer förvaltningen att göra en ny
arbetsvärdering/lönekartläggning med hjälp av en ny version av MIA.

6

Nuläge lönebildning

Arbetet med lokal lönebildning sker centralt i kommunen genom kartläggning
och analys av lönestruktur, bedömning av rekryteringsmöjligheterna och
omvärldsbevakning.
6.1

Koppling löne- och budgetprocess

Lönebildningen har av tradition haft svag koppling till budgetprocessen,
ramen för löneökningar har ofta beslutats innan behovsanalysen genomförts.
En utgångspunkt för Hällefors kommun är att lönepolitiska prioriteringar ska
avspegla sig i budgeten. Kommunens ekonomiska förutsättningar är styrande
och behovet av löneökningar värderas i relation till andra behov i
verksamheten. De politiska prioriteringarna bildar ramen för löneutrymmet.
6.2

Chefslöner

Chefer har fullt ledningsansvar, det vill säga har såväl verksamhets-,
ekonomi- som personalansvar. Indelningen sker i tre nivåer;
A

B
C

6.3

Chef direkt underställd kommunstyrelse (kommunchef) och
chefer direkt underställd kommunchef (verksamhetschefer,
personalchef och ekonomichef)
Mellanchef direkt underställd verksamhetschef (Områdeschefer,
rektorer, avdelningschefer och stabschefer)
Första linjens chef med eget verksamhetsområde (Enhetschefer
och biträdande rektorer)
Personalomsättning

Inom de yrkeskategorier där arbetsgivaren bedömer att personalomsättning är
för hög behöver löneutvecklingsplaner utarbetas för att behålla goda
medarbetare.
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6.4

Kompetensförsörjning

En risk kan finnas att kompetensförsörjningen inte kan säkras för vissa
yrkesgrupper på grund av rekryteringssvårigheter men är utifrån
arbetsgivarens bedömning inte ett betydande problem i dagsläget. Det är
viktigt att bevaka utvecklingen av rekryteringsläget både internt och i
omvärlden för att ha en beredskap för en marknadsanpassad löneutveckling.
6.5

Specialister

Inom kommunen finns specialister som ofta är ensamma eller få inom sin
yrkesgrupp. För arbetsgivaren är det viktigt att uppmärksamma dessa personer
och säkra en god löneutveckling samt att lönen sätts efter jämförlig
arbetsmarknad.

7

Löneöversynsprocessen

Löneöversynsprocessen innehåller tre viktiga samtalsforum;
arbetsplatsträffen, medarbetarsamtalet och lönesamtalet där närmaste chef har
en viktig roll som bärare av lönepolitiken.
7.1

Överläggning och avstämning

Arbetsgivaren och fackliga företrädare följer en fastställd process enligt de
centrala avtalen. Inledande överläggningar sker mellan personalchef,
verksamhetschefer och de fackliga organisationerna.
Vid den årliga löneöversynen är individuell och differentierad lön enligt
samtalsmodellen huvudspåret. Om någon av parterna yrkar traditionell
förhandling gäller det i stället. Möjlighet finns även att göra överenskommelse
mellan parterna om annan, lokal förhandlingsordning.
Vid överläggningarna informerar arbetsgivaren om förutsättningarna för
löneöversynen och facken framför sina synpunkter och yrkanden. Därefter
beslutar parterna om vilken modell som kommer att tillämpas. Efter att
lönesamtalen genomförts slutför personalchefen tillsammans med
verksamhetscheferna löneöversynen i ett avstämningsmöte med respektive
arbetstagarorganisation. Utfall och process utvärderas vid avstämningsmötet.

7.2

Individuell lön

Medarbetarsamtal sker årligen i enlighet med samverkansavtalet och det är
både ett utvärderande och framåtsyftande samtal. Det ska vara tydligt vad
samtalet syftar till och att det utgör en grund för löneöversynen tillsammans
med utvärderingen av arbetsprestationen under året. En förutsättning för
individuell lönesättning är att det finns fastslagna lönekriterier som är kända
för medarbetarna. För varje medarbetare görs en bedömning av prestationen
utifrån kriterierna, det resulterar i slutsatsen; bör utvecklas, bra, mycket god
eller utmärkt.
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Återkopplingen och samtal med anställda om den nya lönen sker i lönesamtal.
Lönesättande chefer lämnar meddelande om ny lön och motiverar sin
bedömning.
7.1

Tidplan 2015

Löneöversynsförhandlingarna ska bedrivas skyndsamt. Arbetsgivaren strävar
efter att den nya lönen kan utbetalas i april 2016

8

Handlingsplan - strategi

Löneöversynsprocessen behöver ständigt utvecklas och konkretiseras genom
analys av genomförd process och gemensamma förberedelser inför kommande
löneöversyn. Aktiviteter och åtgärder sammanfattas i tidplaner.
8.1

Lagkrav

Hällefors kommun strävar efter att nå en lönestruktur utan löneskillnader med
hänsyn tagen till kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck,
ålder, facklig tillhörighet eller andra faktorer som är utan tydlig koppling till
den anställdes arbetsinsats och kompetens. Löneskillnader som endast beror
på könstillhörighet ska åtgärdas i enlighet med kraven i diskrimineringslagen.
8.2

Strategi – Långsiktiga mål

Kommunens lönestruktur ska uppfattas som genomtänkt och rättvis.
Kommunens lönenivåer bör i en jämförelse med övriga liknande arbetsgivare
vara konkurrensmässiga, dels för att behålla personal, dels ur
rekryteringssynpunkt.
Strategi för 2014 och framåt är att:
• Kopplingen mellan personalförsörjning, ledarförsörjning och
arbetsgivarvarumärket och lönepolitiken ska förstärkas.
• Lönesättande chefers betydande roll som bärare av lönepolitiken ska
förstärkas.
• Ingångslöner ska fastställas för fler yrkeskategorier och vara i nivå
med ingångslöner i närliggande kommuner och jämförbara
arbetsgivare.
• Konsekvenser att kompetensförsörjningsplaner ska beaktas
• Lönespannet för chefsgrupperna ska tydliggöras.
• Differentieringen av lönepåslagen ska öka.
• Upprätta löneutvecklingsplaner och avsätta utrymme för handläggare
med specialistfunktion.
• Identifiera lönepolitiska prioriteringar och upprätta en långsiktig
handlingsplan.
8.3

Lönepolitiska prioriteringar – kortsiktiga mål 2016

Lönekartläggning, löneanalys, fackens yrkanden och lönesättande chefers
behovsinventering utgör underlag för lönepolitiska prioriteringar.
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•
•
•

Lönerna för socionomer. Socionomer är en bristyrkesgrupp i länet och
i större delen av riket. Socionomerna i Hällefors har en lägre
medianlönenivå än riksgenomsnittet och bland de lägre lönerna i länet.
Sjuksköterskornas är en bristyrkesgrupp och lönen är en viktig faktor
för att kunna rekrytera sjuksköterskor. Sjuksköterskorna har lägre
löner än grannkommunerna.
En fortsatt satsning krävs på lärarna i grundskolan (tidigare år) samt
förskolelärare.

Kommunal har framfört sina lönekrav på riksnivå. Förhandlingarna är ännu
inte slutförda.

9

Lönesättning vid nyanställning

Respektive chef är ansvarig för lönesättning vid nyanställning och förväntas
ta ansvar för att agera i enlighet med arbetsgivarens intentioner om en
sammanhållen lönepolitik. Cheferna ska alltid samråda med personalenheten
innan man fastställer lönen vid en nyanställning.

10 Löneförändringar mellan avtalsperioderna
Enligt Kommunstyrelsens delegeringsplan beslutar personalchef om
lönetillägg och löneökningar mellan avtalsperioderna.

Personal- och ekonomienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

Sida

1(2)
Datum

2016-01-14

Projektering av förskolelokaler i Hällefors tätort, dnr KS
15/00401
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 i samband med samverkansprojektet
med Statens Bostadsomvandling att inte låta förvaltningen få i uppdrag att avyttra
fastigheten Kullberget 17:1 (förskolan Masken) som kommunal fastighet.
Kommunförvaltningen har tillsammans med Hällefors Bostads AB, kommunens
fastighetsförvaltare, diskuterat möjligheterna för alternativa lösningar för
förskolelokaler för nuvarande lokaler i Masken. Lokalerna är byggda för
förskoleverksamhet och i byggnaden inryms tre avdelningar. Dock är lokalerna
inte anpassade efter med dagens krav och verksamhet, vilket gör att lokalerna
upplevs som små och trånga. Som exempel kan anges att sanitetsdelarna är
undermåliga. Detta går inte att åtgärda med mindre insatser utan en total
omdisponering av ytorna skulle behöva göras för att uppnå en planlösning som är
anpassad till en modern pedagogik i förskolan. Utemiljön är heller inte anpassad
efter dagens krav på pedagogisk verksamhet, vilket skapar upplevelsen att det blir
rörigt och trångt då alla barn på förskolan vistas ute samtidigt.
Förvaltningen skulle vilja få i uppdrag att arbeta fram en projektering för en
nyproduktion med placering intill förskolan Lärkan med bostadsbolaget utifrån
att efterfrågan av plats i förskolan de senaste åren har visat att största andelen
vårdnadshavare aktivt söker Lärkan eller Bananen. Nyproduktionen skulle ske
med samma koncept som bostadsbolaget beslutat bygga för grundskolans behov
vid Hemgårdsvägen. Byggnaderna kommer då att utformas på ett sådant sätt att
de kan användas för pedagogisk verksamhet. Byggnationen innebär tre
avdelningar om cirka 160 kvadratmeter med komplettering av mottagningskök
och rymmer de behov som förvaltningen ser för de närmaste åren och kan enkelt
omvandlas till attraktiva seniorboenden om eller när förskolans behov minskar.
Som seniorboenden kommer de omfatta sex lägenheter om 80 kvadratmeter.
Ekonomi
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En total omdisponering av Maskens lokaler skulle vara mycket kostsam
eftersom det medför att även installationer, såsom el och ventilation måste
förändras. Nyproduktionen kommer att genomföras av bostadsbolaget och
innebära att det finansieras med nyupplåning med kommunal borgen.
Folkhälsa
Kommunförvaltningen bedömer att nyproduktionen har positiv inverkan på
folkhälsan såtillvida att barn och elever får en bättre miljö, och på sikt kan
kommunen också få attraktiva äldreboenden vilket också bedöms ha positiv
inverkan på folkhälsan.
Miljö

Utifrån nuvarande situation ser förvaltningen att verksamhetens arbetsmiljö
skulle förbättras vad gäller både den inre och yttre miljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera en projektering av nya
förskolelokaler i Hällefors tätort med tillhörande kalkyl.

-

Uppdraget ska presentras under våren 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Ritha Sörling (V)
att hon inte deltar i beslutet.
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar ärendet kortfattat.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande tidsplan vilken besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson.
Ewa Lindbäck (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera en projektering av nya
förskolelokaler i Hällefors tätort med tillhörande kalkyl.
Uppdraget ska presentras under våren 2016.

Sida
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Datum

2016-01-14

Projektering av tillagningskök i Hällefors tätort, dnr KS
15/00400
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens omsorgsutskotts beslut 2015-06-03 § 177
Kommunstyrelsens bildningsutskotts beslut 2015-09-01 § 78
Kommunstyrelsens omsorgsutskotts beslut 2015-09-30 § 280
Ärendet
Kost- och måltidsverksamhet engagerar oerhört många människor. Den berör
elever, föräldrar, alla som bor i olika äldre- och omsorgsboenden, anhöriga
och personal i förskola, skola och omsorg, samt alla kommuninvånare och
dess besökare som kommer i kontakt med verksamheten. Idag har Hällefors
kommunen ett tillagningskök i centralköket vid Klockarhagsskolan som
tillagar måltider för både pedagogiska verksamheten och äldreomsorgen.
Utifrån att antalet elever ökat inom grundskolan och gymnasieskolan kan
förvaltningen konstatera att centralköket inte räcker till för att tillaga både
måltider för pedagogiska verksamheten och äldreomsorgen.
Centralkökets arbetsmiljö är idag inte hållbar då måltidspersonalen upplever
kökets verksamhet som mycket påfrestande med många olika dagliga
arbetsmoment som inte ryms inom lokalens utformning. Dessutom kan inte
livsmedelssäkerheten garanteras då det är trångt i kök, förråd och
varumottagning. Köket är inte heller avsett för alla dessa
verksamheter/moment, vilket gör att centralköket är underdimensionerad för
sina uppdrag. Dessutom har kommunen erhållit anmärkningar från
Bergslagens miljö och byggförvaltning som gör att centralköket inte klarar
gällande livsmedelssäkerhetskrav.
En åtgärd som förvaltningen ser skulle skapa en bättre arbetsmiljö och kvalitet
är att bygga om Björkhagas kök till ett tillagningskök och en ombyggnad av
centralköket sker utifrån nu gällande krav. En målsättning som kommunen har
är att öka kvalitet och rätt näringsinnehåll inom äldreomsorgen, vilket detta
skulle ge bättre förutsättningar för. Köket i Björkhaga skulle kunna
specialisera sig på måltider inom äldreomsorgen (Björkhaga, Fyrklövern samt
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matdistribution). Detta skulle även innebära att centralköket skulle få en
mindre arbetsbelastning vid tillagning av ett färre antal portioner och
dessutom kunna specialisera sig på måltider för pedagogiska verksamheten.
Om en ombyggnation skulle ske av köket på Björkhaga har förvaltningen en
vilja att bygga in ett stationärt reservkraftsaggregat för verksamheten för att
säkerställa drift av köksmaskinen och andra viktiga systemfunktioner som rör
hela kommunens vård och omsorgsverksamhet. I ett andra steg finns även en
vilja att bygga om befintlig el-central på centralköket för att kunna använda
ett mobilt reservkraftaggregat till prioriterade köksmaskiner för att säkerställa
en stabil produktion inom pedagogiska verksamheten.
Ekonomi

I ett första steg skulle vara att projektera för en ombyggnad av Björkhagas
kök för att dels arbeta fram hur det skulle kunna se ut och vad en eventuell
ombyggnad skulle komma att kosta för kommunen. Köket är ett föråldrat
kök med en maskinpark som inte håller dagens krav. Förvaltningen räknar
med att viss kompetens finns inom förvaltningen men bedömer att viss
specialkompetens behöver användas.
Förvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Hällefors Bostads AB
uppskattat i stort vad en eventuell ombyggnad av Björkhagas kök skulle
komma att kosta. Totalt beräknas ombyggnaden bli att kosta omkring
5 miljoner kronor på en yta av 140 kvadratmeter med ett kvadratmeterpris
på 35 000 kronor, exklusive eventuell reservkraft.
Folkhälsa

Enligt kommunen antagna måltidspolicy för Hällefors kommun är måltid
en viktig grundsten för god hälsa, njutning och en källa till glädje som
skapar en mötesplats för unga och gamla. Syftet med en måltidsverksamhet
är att främja folkhälsa, och att skapa en bra atmosfär och god måltid i
skolan, äldreomsorgen och LSS. Förvaltningen bedömer att ett
tillagningskök på Björkhaga med inriktning för måltid för äldreomsorg
leder till bättre förutsättningar för att öka folkhälsan för kommunens äldre
medborgare.
Miljö

Utifrån nuvarande situation ser förvaltningen att verksamhetens arbetsmiljö
skulle förbättras.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera en projektering för en
ombyggnad av Björkhaga kök till tillagningskök med tillhörande kalkyl
samt ombyggnadskalkyl för centralköket.

-

Uppdraget ska presentras under våren 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Ritha Sörling (V)
att hon inte deltar i beslutet.
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar ärendet kortfattat.
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Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande eventuell entreprenad vilken
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Ola Ström.
Ewa Lindbäck (M) ställer fråga gällande Sörgårdens kök vilken besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson.
Christina Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S) 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
Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera en projektering för en
ombyggnad av Björkhaga kök till tillagningskök med tillhörande kalkyl samt
ombyggnadskalkyl för centralköket.
Uppdraget ska presentras under våren 2016.
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Datum

2016-01-14

Ombyggnad och projektering av lokaler för
ensamkommande barn och ungdomar, dnr KS 15/00403
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 275
Ärendet
Idag har kommunen lokaler för ensamkommande barn och ungdomar inom
Länsgårdens bestånd, Region Örebro läns fastighetsbolag. Hyresavtalet med
Länsgården löper fram till årsskiftet 2018/2019. Förvaltningen har idag avtal
med Migrationsverket på totalt 28 boendeplatser för ensamkommande barn
och ungdomar, dock är överbeläggningen på dessa boendeplatser just nu 4
ungdomar. Utöver kommunens egna boende har kommunen 55
ensamkommande barn och ungdomar placerade utanför kommunen med
anledning av att kommunens egna boende inte räcker till och att olika behov
hos individen inte kunnat tillgodo gjorts vid kommunens egna boende.
Kommunens plan var att kunna använda ombyggda verksamhetsanpassade
lokaler inom Hällefors Bostads AB bestånd. Förutsättningarna har dock blivit
förändrade i och med att antalet ensamkommande barn och ungdomar är
betydligt fler idag än vad som bedömdes för ett år sedan. Det innebär att
bostadsbolaget inte kan tillgodose kommunens behov inom sitt nuvarande
bestånd, utan det handlar då om nyproduktion. En nyproduktion skulle kunna
ske med samma koncept som bostadsbolaget beslutat bygga för grundskolans
behov vid Hemgårdsvägen. Byggnaderna kommer då att utformas på ett sådant
sätt att de kan användas för boende för ensamkommande barn och ungdomar och
som enkelt ska kunna omvandlas till attraktiva seniorboenden om eller när
förskolans behov minskar.
Förvaltningen har också varit i kontakt med Länsgården utifrån vilka
möjligheter som finns för att bygga om nuvarande lokaler för att dels få det
verksamhetsanpassat och dels kunna effektivisera lokalytorna. Kommunen
har i och med det gällande hyresavtalet varit part till Länsgården i 20 års tid
och avtalet förändrades så sent som 2014, då verksamheten utefter
kommunens behov förändrades till HVB (Hem för vård eller boende).
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Förvaltningen skulle vilja få i uppdrag att dels arbeta fram en projektering för en
nyproduktion och/eller dels arbeta fram ett förslag på överenskommelse med
Länsgården.
Ekonomi

Totalt beräknar Länsgården att det kommer att kosta cirka 10 miljoner
kronor att verksamhetsanpassa och rusta upp lokalerna. Förvaltningen har
tillsammans med Länsgården uppskattat att kommunens kostnad blir cirka
hälften men beror på vilka hyresvillkor som kommunen är villig att ingå.
En eventuell ombyggnad kommer att innebära att lokalerna kommer att
kunna inrymma ytterligare 15 rum som innebär att kommunen istället för
placering i andra kommunen kan skapa bättre förutsättningar för att
ungdomarna får bo i kommunen. Detta leder också till att kommunen får
minskade kostnader dels i form av minskade administrativa kostnader då
alla externa placeringarna idag måste återsökas hos Migrationsverket och
dels att kommunen har ett uppföljningsansvar för alla ensamkommande
barn och ungdomar som har kommunplacerats i Hällefors men bor på
annan ort och det innebär att kommunens socialsekreterare måste resa till
individen.
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
-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på
överenskommelse med Länsgården för en ombyggnad av nuvarande
lokaler för ensamkommande barn och ungdomar.

-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera en projektering av nya
lokaler för ensamkommande barn och ungdomar i Hällefors tätort med
tillhörande kalkyl.

-

Uppdraget ska presentras under våren 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Ritha Sörling (V)
att hon inte deltar i beslutet.
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar ärendet kortfattat.
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande vad som avses med ”nya”
lokaler vilken besvaras av kommunsekreterare Mathias Brandt.
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att ”nya” ersätts med ”alternativa”.
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Hans-Otto Pohlmann (GL), Ronnie Faltin (S) och Lars-Göran Zetterlund (C)
yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer först bifall mot avslag på Allan
Myrtenkvists (S) yrkande vilket avslås.
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket
bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på
överenskommelse med Länsgården för en ombyggnad av nuvarande lokaler
för ensamkommande barn och ungdomar.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att presentera en projektering av nya
lokaler för ensamkommande barn och ungdomar i Hällefors tätort med
tillhörande kalkyl.
Uppdraget ska presentras under våren 2016.
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Datum

2016-01-14

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026, dnr
KS 15/00411
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-08 § 44
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26 § 94
Lokalresursförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026, daterad 201512-22
Ärendet
Kommunförvaltningen har utarbetat ett förslag på ny lokalförsörjningsplan för
kommunen utifrån nu kända faktorer och politiska beslut. Syftet med planen
är att skapa förutsättningar för att effektivisera kommunens lokaler utifrån det
behov som finns från verksamheterna genom en gemensam planering och
samordning i lokalförsörjningsfrågor. Dessutom ska planen tydliggöra det
ansvar som ställs på respektive verksamhet. Vidare är syftet att förtydliga
roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen.
Målet med strategiska lokalförsörjningsplanen är att verksamheterna ska ha
tillgång till ändamålsenliga lokaler samtidigt som ett överutbud av lokaler
undviks. Det kräver att varje förvaltningens verksamheter jobbar med
befolkningsprognoser som underlag för bedömda framtida behov.
De större förändringar som framgår av nya planen är beslutat om att bygga
om Formens hus till kontorslokaler för kommunens kommunledningskontor
som idag inryms i kommunhuset. Dessutom förordar förvaltningen att
flygelbyggnaden intill kommunhuset rivs utifrån dess skick. I planen framgår
också ytterligare större förändringar som kommer hanteras som separata
ärenden till kommunstyrelsen under våren 2016.
1. Ombyggnad av Bergslagsvägen 15
2. Projektering av tillagningskök i Hällefors tätort
3. Projektering av förskolelokaler i Hällefors tätort
4. Ombyggnad och projektering av lokaler för ensamkommande barn och
ungdomar
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5. Utredningsuppdrag gällande lokaler för kommunens vård och
omsorgsboende
Ekonomi

Den strategiska planeringen ska bidra till att de kommunala fastigheterna
förvaltas på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt. Planen utgår
från att verksamheternas lokalbehov i först hand ska tillgodoses i
kommunens egna lokaler och att de egna lokaler som har stora
underhållsbehov och blir övertaliga avvecklas som kommunal fastighet.
Utifrån ett sådant synsätt minskar kommunen lokalkostnaderna till förmån
för andra kostnader.
Folkhälsa

En bra långsiktig ekonomisk planering möjliggör fortsatt god tillgång till
drift- och investeringsmedel för morgondagens behov. En för stor kostnad i
förhållande till behov innebär att kommunen får för höga lokalkostnader
som skulle kunna användas till annat i verksamheten. En bra planering ger
stabilitet och gynnar därmed kommuninvånarens förutsättningar till en bra
folkhälsa.
Miljö

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

-

Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026
antas.

-

Tidigare lokalförsörjningsplan upphör därmed att gälla.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Ritha Sörling (V)
att hon inte deltar i beslutet.
Ekonomichef Jessica Janssonföredrar ärendet kortfattat.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande externa hyresförfrågningar i
kommunala lokaler vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
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
Förslag till ny lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2016-2026 antas.
Tidigare lokalförsörjningsplan upphör därmed att gälla.
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1

Inledning

Året 2016 har för hela Sverige betytt snabbt förändrade behov av bostäder och
lokaler p g a de stora flyktingströmmar som förekommit inom Europa. Hällefors
kommun har i detta läge fått en per invånare räknat, ännu större förändring än
svenska medelkommunen p g a att det både har funnits relativt gott om bostäder
men inte minst att det etablerats privata flyktingförläggningar inom kommunen.
Från Region Örebro läns sida förutspår de att effekterna av denna folkvandring
kommer att ta betydligt längre tid än tidigare flyktingvågor, innan de avtar.
Kommunen kommer därför att behöva räkna med tio års perspektiv innan läget
återgår till det som rådde före 2016. Detta har gjort att kommunen ser att
behovet av lokaler ökat och att vikten av att ha en lokalförsörjningsplan är
viktigt. Kommunens kostnader för lokalytor uppgår 2015 till omkring
37 miljoner kronor.
Förvaltningen kan se att lokalbehovet vad gäller pedagogiska verksamheten
kommer att vara fortsatt hög och att det behövs vidtas både tillfälliga och
långsiktiga lösningar. Dessutom ser förvaltningen ett ökat behov av vård och
omsorgsplatser så väl som boende för ensamkommande flyktingbarn. Enligt
framtagna prognoser fram till 2022 behövs ytterligare 5 vård och omsorgsplatser
mot vad kommunen har idag.

2

Syfte

Syftet med denna plan är att skapa förutsättningar för att effektivisera
kommunens lokaler utifrån det behov som finns från verksamheterna genom en
gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor. Dessutom ska
planen tydliggöra det ansvar som ställs på respektive verksamhet. Vidare är
syftet att förtydliga roller, ansvar och befogenheter i arbetsprocessen.

3

Målsättning

Målsättningen med en strategisk lokalresursplanering är att kommunens olika
verksamheter ska ha tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler samtidigt som
ett överutbud av lokaler undviks. Den strategiska planeringen ska också bidra till
att de kommunala fastigheterna förvaltas på ett så ekonomiskt och effektivt sätt
som möjligt.

4

Omfattning

Denna plan omfattar samtliga av kommunens lokalanknutna verksamheter.

5

Organisation

Lokalresursfrågorna i Hällefors kommun hanteras av ekonomienheten och
verksamhetschefer gemensamt. Verksamhetschefer meddelar förändringar i
lokalbehov till ekonomienheten som har i uppgift att kvalitetssäkra samtliga
hyresavtal för lokaler som kommunen ingår. Ekonomienheten fungerar även
som kontaktyta gentemot de hyresvärdar som kommunen har avtal med.
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Kommunens lokalresursplanering är knuten till den årliga
verksamhetsplaneringen och budgetprocessen enligt kommunens riktlinjer till
verksamhets- och ekonomistyrningspolicy (B-E-0400). Alla verksamheter ska
beskriva behov av lokalytor på kort (1-3 år) och lång sikt (4-10 år) enligt
kommunens verksamhets- och ekonomi styrning.
5.1 Arbetsprocessen
Lokalresursgruppen har till uppgift att matcha förvaltningens lokalbehov med
tillgängliga resurser. I gruppen ingår fastighetsekonom, ekonomichef, VD på
bostadsbolaget och verksamhetschefer. Gruppen träffas minst tre gånger per år.
Ekonomienheten ansvarar för lokalförsörjningsgruppen och fastighetsekonomen
är sammankallande.
Att göra långa prognoser för befolkningsutveckling och demografiska
fluktuationer är svårt. Ju längre en prognos är desto större är osäkerhetsfaktorn
för de sista åren i prognosen Tidshorisonten för lokalresursplanen är 10 år och
materialet kommer att revideras en gång per år. Inför varje revidering av planen
stämmer verksamhetscheferna av lokalbehoven med verksamhetscheferna i sina
respektive enheter.

6

Lokalbestånd

Nedan följer en redogörelse och en kort beskrivning av de fastigheter som
kommunen äger eller bedriver verksamhet i. För att kunna göra en bedömning av
om fastigheterna i framtiden kan tillgodose verksamheternas behov redogörs för
varje fastighets tekniska status och ändamålsenlighet. När det gäller de inhyrda
lokalerna anges endast ändamålsenlighet då det i samtliga hyresförhållanden
åligger hyresvärden att underhålla och investera i fastigheten.
6.1 Egenägda fastigheter och lokaler
Nedanstående fastigheter ägs av kommunen och hyrs till övervägande delen ut
internt, det vill säga till kommunens verksamheter. Eftersom nivån på både
underhåll och investeringar historiskt sett legat mycket lågt inom kommunens
fastighetsförvaltning innebär det att flera fastigheter har stora underhålls- och
investeringsbehov. Detta påverkar hyrorna, vilka kommer att behöva höjas mer än
genomsnittliga hyreshöjningar i landet de närmaste fem åren för att kunna komma
till rätta med det eftersatta underhållet.
6.1.1

Kommunhuset

Lokalerna är fullt uthyrda och nuvarande verksamheter utgörs av administrativt
kontor för förvaltningsledning, politisk ledning, medborgarplats och
kommunförvaltningens personal.
Teknisk status
Kommunhuset har ett stort eftersatt underhåll som kommer att kräva mycket stora
underhålls- och investeringsåtgärder de kommande åren om byggnaden ska
uppfylla de myndighetskrav som ställs på en arbetsplats. Ur ett
arbetsmiljöperspektiv är det främst ventilationen som omgående behöver åtgärdas.
Den ventilation som idag finns i huset inte är godkänd och uppfyller inte de krav
som ställs på en arbetsplats i arbetsmiljölagen (1977:1160). Därutöver finns stora
behov av fönsterbyte, takomläggning och fasadrenovering. Nytt elsystem och
stambyte är andra stora underhållsåtgärder som behöver vidtas inom en 10årsperiod.
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Ändamålsenlighet
Byggnaden är byggd och därmed anpassad för den typ av verksamhet som
bedrivs, men har under årens lopp genomgått mindre verksamhetsrelaterade
förändringar utifrån gällande byggtekniska förutsättningar. Detta är mest påtagligt
på markplan där mindre kontor har inretts från tidigare storkontor med
utgångspunkt från de hjärtväggar som löper parallellt genom huskroppen.
Förutsatt att användningsområdet inte förändras så krävs inga större anpassningar
för att upprätthålla ändamålsenligheten. Det förekommer en del problem kopplade
till ljudmiljön. Dessa problem åtgärdas med fördel i samband med en
ventilationsinvestering.
6.1.2

Kommunhusets flygelbyggnad

Kommunhusets flygelbyggnad inrymmer i dagsläget fackliga fackförbund och
delar av arbetsmarknadsenheten. Förutom kontor, konferens- och samtalsrum och
personalrum finns även arkivlokaler och varmgarage i byggnadens bottenplan.
Teknisk status
Flygelbyggnaden har ett eftersatt underhåll i likhet med huvudbyggnaden. Här
behöver ventilationen förbättras och byggas om. Tak, fönster och avloppsstammar
behöver bytas snarast för att bibehålla funktionerna och uppfylla arbetsmiljökrav.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är anpassad för den verksamhet som bedrivs. Förutsatt att
användningsområdet inte förändras behövs inga stora anpassningar vidtas för att
upprätthålla ändamålsenligheten. Byggnaden har brister i tillgänglighet.
6.1.3

Godtemplargården

I dagsläget hyrs lokaler inom vård och omsorg i form av hemtjänst och kontor för
sjuksköterskor. Även förskoleklass, fritidshem och förberedelseklass inryms och
delar av arbetsmarknadsenheten. I källarplanet finns extern hyresgäst (IOGTNTO) i en del men den stora Pelarsalen står i dagsläget tom.
Teknisk status
Godtemplargården har liknande underhållsbehov som kommunhuset och dess
flygelbyggnad, det vill säga de stora behoven är takomläggning, fasadrenovering,
fönsterbyten och installation av ny ventilation. Dessutom finns ett stort behov av
en uppgradering av värmesystemet. De invändiga ytskikten är också mycket
slitna. Byggnaden behöver även tillgänglighetsanpassas om den i framtiden ska
används för kommunal verksamhet.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är byggd och utformad efter specifik verksamhet. Det medför brister i
ändamålsenligheten för den verksamhet som idag bedrivs i huset. För en
långsiktig användning av lokalerna krävs, förutom ovan nämnda
renoveringsinsatser, även vissa ombyggnationer och ändring av planlösningen i
byggnaden.
6.1.4

Formens hus

Byggnaden är i dagsläget helt outhyrd. Kommunen kan avyttra alternativt riva
byggnaden tidigast årsskiftet 2015/2016 till följd av de bidrag som mottogs i
samband med byggnationen. Tidigare beslut innebär att Formens hus kommer
inrymmas med verksamhet som till stor del idag inryms i kommunhuset.
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Teknisk status
Vissa delar av byggnadens källarvåning har en påbörjad men ej slutförd
renovering. Byggnaden har ett modernt ventilationssystem i gott skick samt ny
undercentral på värmesidan. Elsystemet är nydraget 2005 och flexibelt. De
tillbyggda och ombyggda delarna har god kvalité på sina ytskikt. Dock behöver
golven som har en estetisk, men känslig yta, underhåll. Huset är uppfört som ett
faktor 10 hus. Trots detta tankesätt finns en del energitekniska åtgärder som finns
möjlighet att utföra, som t ex byte av glasrutor i befintliga fönster i 50 tals huset.
Ändamålsenlighet
Formens hus är en speciellt utformad byggnad i tre plan samt källarvåning.
Samtliga våningsplan binds ihop via utställningshallen i bottenplanet som är
öppen upp till nocken på huset. Dessvärre saknas stora delar av dokumentation
kring uppförandet som föranlett en situation som framkallar osäkerhet om
huruvida förändringar av huset kräver bygglov eller inte. Om ett bygglov krävs
innebär det att många tänkbara lösningar måste revideras, medans ett icke krav
innebär kravnivå i paritet med när byggnaden senast byggdes om med bygglov.
Den öppna planlösningen gör att huset med mindre förändringar kan användas till
en rad skiftande användningsområden då det i konstruktionen finns få
begränsningar.
6.1.5

Terrassen

Terrassen är ihopbyggd med Formens hus och är i dagsläget till större delen
uthyrd till extern entreprenör.
Teknisk status
I Terrassen finns brister främst vad gäller elinstallationer och ventilation.
Ändamålsenlighet
Terrassen är en affärslokal som i princip består av ett enda stort utrymme och
användningsområdet är därför relativt flexibelt. Det går att med enkla medel dela
av lokalen med lättväggar om så önskas.
6.1.6

Tingshuset

Huset på torget i inrymmer en affärslokal i entréplanet och på andra våningen två
lägenheter. Både lokal och lägenheter är i dag helt uthyrt.
Teknisk status
Huset har genomgått en helrenovering under verksamhetsåret 2015. Det behöver
ommålas utvändig, vilket kommer utföras under våren 2016. Det kommer då att
målas med linoljefärg för att bevara kulturhistoriska värden.
Ändamålsenlighet
Lokalen i entréplanet på huset är anpassad för någon form av offentlig
verksamhet. Lägenheterna är lämpliga att hyra ut till bostadsändamål.
6.1.7

Masken

Masken inrymmer förskoleverksamhet och är fullt uthyrd till förvaltningens
pedagogiska verksamhet i form av förskola.
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Teknisk status
Fastigheten är i acceptabelt skick. Fasaden är i behov av ny panel och målning och
markiser behöver bytas ut. Den invändiga belysningen behöver uppdateras inom
de närmaste åren. Ventilationsaggregatet går mot sin tekniska livslängd och är
svårt att underhålla. Utvändig mar bör planeras om då det i dag är litet avstånd
mellan sockel och panelen på huset. Husets grundkonstruktion kan innebära en
riskkonstruktion beroende på utförande av dränerande skikt under grunden.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är byggda för förskoleverksamhet och i byggnaden inryms tre
avdelningar. Dock är lokalerna inte anpassade efter storleken på dagens
barngrupper vilket gör att utrymmena upplevs som små och trånga. Detta går inte
att åtgärda med mindre insatser utan en total omdisponering av ytorna skulle
behöva göras för att uppnå en planlösning som är anpassad till en modern
pedagogik i förskolan. En sådan omdisponering skulle vara mycket kostsam
eftersom det medför att även installationer, såsom el och ventilation måste
förändras. Utemiljön är heller inte anpassad efter barnantalet vilket skapar
upplevelsen att det blir rörigt och trångt då alla barn på förskolan vistas ute
samtidigt.
6.1.8

Klockarhagsskolan

Klockarhagsskolan byggdes om och ut och renoverades under åren 2010-2012.
Lokalerna inrymmer grundskola för F-9 inklusive fritidshem samt administration
för skolverksamheten och är fullt uthyrd till förvaltningens pedagogiska
verksamhet.
Teknisk status
Fastigheten är i gott skick. Dock kan statusen inte jämställas med en helt nybyggd
fastighet. Underhållsbehov som föreligger är takomläggningar och fönsterbyten på
vissa fasader. Underhållsnivån är, i enlighet med vedertagna principer i branschen,
halverad för fastigheten de närmaste fem åren med hänsyn tagen till den
omfattande renovering som nyligen utförts.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Utemiljön för F-5 i
anslutning till Linjalen behöver vidareutvecklas. Både elever och personal
upplever att det finns för lite aktiviteter på den befintliga skolgården och bland
annat har önskemål om fler gungor och lekredskap uppkommit.
6.1.9

Philskolan

Lokalerna inrymmer gymnasieskolans verksamhet, SFI och komvux. Den är fullt
uthyrd till förvaltningens pedagogiska verksamhet.
Teknisk status
Pihlskolan är i relativt gott skick. Dock finns behov av vissa fönsterbyten. Tak,
fasader och invändiga ytskikt behöver ses över men bedöms vara i relativt gott
skick. Elförsörjningen har i dagsläget brister och behöver förnyas. Sanitära
utrymmen behöver tillskapas och uppdateras till dagens krav.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs.
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6.1.10 Grythyttans skola

Skolan inrymmer grundskola F-5 samt fritidshem. Lokalerna är fullt uthyrda till
förvaltningens pedagogiska verksamheten. Matsal finns i en externt förhyrd lokal
på Sörgården i anslutning till skolan.
Teknisk status
Byggnaden har ett eftersatt underhåll och kräver en hel del åtgärder de kommande
åren. De högst prioriterade är en framtida takomläggning samt att en del tekniska
system uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd och behöver bytas ut.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs. Utemiljön kring skolan
behöver förbättras och utvecklas.
6.1.11 Sporthallen

I byggnaden, som är fullt uthyrd till förvaltningens pedagogiska och
fritidsverksamhet, bedrivs idrottsverksamhet till förmån för skola och
föreningsliv. I källarplanet inryms bowlinghall, styrketräningslokal och en mindre
motionslokal.
Teknisk status
Sporthallen genomgick åren 2007-2009 en omfattande renovering. Förutom nya
ytskikt invändigt byttes ventilation, belysning, golvet i stora hallen och en ny
fjärrvärmecentral installerades. Taket behöver ses över och eventuellt bytas inom
en 5-årsperiod.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Dock upplevs
förrådsutrymmena som knapphändiga och önskemål om mer förrådsutrymme har
vid flera tillfällen framförts, både av skolpersonal och av föreningslivet. Det finns
även ett behov av en teorisal i byggnaden.
6.1.12 Galaxen

Under verksamhetsåret 2014 slutfördes den ombyggnad som gjorts vad gäller
anpassning till daglig verksamhet som bedrivs av förvaltningens vård och omsorg.
Även delar av arbetsmarknads verksamhet inryms i dessa lokaler liksom någon
form av utrymme för kommunens centrala förråd. Utöver dessa verksamheter
inryms även Särvux. Gymnastiksalen hyrs ut till förvaltningens fritidsverksamhet
för föreningslivets räkning under kvällstid.
Teknisk status
Galaxen är anpassad till den nya verksamheten efter den genomgående invändiga
renoveringen. Omklädningsrummen i anslutning till gymnastiksalen är i behov av
genomgående renovering. Även på yttertak och fönster föreligger
underhållsbehov.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är anpassade efter verksamhetens behov vad gäller vård och omsorg.
När det gäller lokaler för arbetsmarknad behöver lokalerna anpassas vad gäller
främst möjligheterna till att snickra och använda de verktyg/maskiner som
verksamheter har.
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6.1.13 Lindholmstorpet

Lindholmstorpet är ett av Hällefors äldsta bostadshus, uppfört i mitten av 1600talet. Torpet som testamenterades till kommunen har under långa perioder
arrenderats ut som kaffestuga. Torpet är i dagsläget helt outhyrt. Enligt politiskt
beslut upplåts lokalen tillfälligt och kostnadsfritt till föreningar för möten och
olika sammankomster. Intill torpet finns 2 boulebanor som är flitigt besökta under
sommarhalvåret.
Teknisk status
Husets tak lades om under 2006. Några akuta underhållsåtgärder är inte
identifierade. Huset har målats om in- och utvändigt och ekonomibyggnaden har
målats utvändigt. Taket på den stora ekonomibyggnaden i anslutning till torpet
bytas inom en snar framtid för att undvika att uthuset förfaller. En översyn av
elinstallationerna behöver också utföras inom de närmste åren.
Ändamålsenlighet
Det centrala läget, samt den gröna oas som området omkring Lindholmstorpet
utgör, har en stor potential för flera olika verksamheter. Köket i huset uppfyller
inte kraven på en livsmedelsanläggning. Det innebär att, under förutsättning att
inga större ombyggnationer i köket vidtas för att tillgodose kraven, får ett
eventuellt café endast sälja livsmedel förpackade på annan godkänd
livsmedelsanläggning.
6.1.14 Räddningsstationen

Lokalerna är helt uthyrda till Bergslagens räddningstjänst, dock är ytan inte
maximalt utnyttjad.
Teknisk status
En konsultfirma har på uppdrag av Bergslagens räddningstjänst upprättat en
underhållsplan för Räddningsstationen. Den gör gällande att stationen är i gott
skick och inga akuta underhållsåtgärder behöver vidtas.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är helt anpassade efter verksamheten. Dock nyttjar hyresgästen inte alla
ytor då det numera endast finns en deltidsstyrka kopplad till stationen. Kontor och
konferensrum står tomma större delen av tiden och skulle kunna hyras ut till
annan verksamhet under förutsättning att nuvarande hyresgäst inte motsätter sig
detta.
6.1.15 Kommunförrådet

Kommunförrådet och sanitetsbygganden intill är uthyrda till Bergslagens
kommunalteknik. Förbundet använder fastigheten för verksamheten inom gatuoch parkavdelningen.
Teknisk status
Behov av renovering av fönster föreligger. Det behövs även göras en översyn av
elinstallationerna och takavvattningen behöver förnyas. Dock utfördes en
uppdatering av värmesystemet under 2013. Den ena porten har bytts ut, den andra
kommer att behöva bytas ut.
Ändamålsenlighet
Fastigheten är anpassad efter verksamhetens behov.
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6.1.16 Krokbornsparken

I samband med att Krokbornsparken byggnadsminnesförklarade 1996, upprättade
Länsstyrelsen en vårdplan för parken. Vårdplanen reglerar vilka åtgärder som får
och inte får vidtas i parken. Den handlar till stor del om hur skogspartierna ska
skötas med hänsyn till gallring, röjning och nyplantering. Dessutom föreskrivs i
planen hur byggnaderna ska vårdas och underhållas. Parken hyrs ut till större
evenemang ett antal gånger per år och föreningen Krokborns vänner har under
året haft ett förvaltningsavtal med kommunen.
Teknisk status
År 2006 genomfördes en stor renovering av rotundan Flera av byggnaderna är i
behov av invändiga renoveringar. Det föreligger också röjnings- och
gallringsbehov av skogsmarken och en dialog med Länsstyrelsen har genomförts
för att säkerställa att åtgärder utförs i enlighet med vårdplanen.
Ändamålsenlighet
Krokbronsparken med sitt läge, sin utformning och alla byggnader inkluderade,
fyller väl sitt syfte som arena för olika evenemang och tillställningar under
sommarmånaderna.
6.1.17 Björkskogsnäs

Inom naturreservatet Björskogsnäs, som ägs av kommunen, finns ett antal
byggnader. Ett hus är uthyrt till en privatperson medan övriga byggnader står
outnyttjade.
Teknisk status
Under år 2015 har huvudbyggnaden främst rustats och byggts ut. Vissa byggnader
har ett stort underhållsbehov.
Ändamålsenlighet
Byggnaderna i reservatet består av två boningshus med tillhörande
ekonomibyggnader. Båda boningshuset är ändamålsenliga och förvaltningen har
idag uppdrag att hitta ett sätt att förvalta området på bästa sätt.
6.1.18 Hällevi idrottsplats

Hällevi idrottsplats och Prästvallen har under år 2015 förvaltats av
fastighetsförvaltningen genom Hällefors Bostads AB med hjälp av kommunens
arbetsmarknadsenhet. Ägarförhållandet är som så att kommunen äger själva
plattan, den s.k. ispisten, medan Hällefors Ishockeyklubb äger omgärdande hall.
Teknisk status
Ispisten är i gott skick då den totalrenoverades för drygt ett år sedan.
Omklädningsrum för fotbollen har nått sin tekniska livslängd och måste antingen
totalrenoveras eller att nya uppföras. Ett möjligt scenario är att detta sker i
samband med det eventuella uppförandet av ny simhall på området.
Planerna är i behov av större åtgärder i form av ökat kontinuerligt underhåll
genom dressning m.m. I nuläget saknas erforderliga maskiner för detta ändamål.
Stängsling runt området har stora underhållsbrister och ett beslut om i vilken
omfattning det ska finnas stängsel eller inte måste fattas.
Ändamålsenlighet
Anläggningen som helhet är ändamålsenlig, dock med alla brister i underhåll
enligt ovan.
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6.1.19 Busstation/resecentrum

Den nuvarande busstationen i Hällefors centrum består av en väntsalsbyggnad
som även inrymmer en mindre kiosk och tillhörande bussangöring.
Teknisk status
Fastigheten har uppnått sin tekniska livslängd och kommer att ersättas av ny
väntsal i anslutning till den nyanlagda plattformen cirka 200m söder om
nuvarande position. Den nya väntsalen, plattformen och bussangöringen förväntas
stå klar under sommaren 2016 och kommer därmed att utgöra Hällefors nya
resecentrum.
Ändamålsenlighet
Nuvarande busstation är ändamålsenlig sett till dess funktion och placering. Den
nya förväntas uppfylla samma kriterier.
6.2 Inhyrda lokaler
Förutom de lokaler som kommunen äger hyrs en stor del av lokalerna in av extern
hyresvärd, främst av Hällefors Bostads AB, men även av vissa andra
fastighetsägare. Nedan följer en redogörelse för det inhyrda lokalbeståndet
avseende ändamålsenligheten.
6.2.1

Folkets hus

Lokalerna i Folkets hus inhyrs för förvaltningens kulturskola. Dessutom ger
gällande avtal lokala föreningar rätt att nyttja två av de möteslokaler som finns
kostnadsfritt.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga och anpassade för verksamheten. Dock föreligger
behov av en repetitionslokal för band och orkestrar som inte kan tillgodoses i
lokalerna i Folkets hus.
6.2.2

Bergslagvägen 15/Gillersvägen 6

Förskolan Lärkan är belägen på Bergslagsvägen i centrala delarna av Hällefors
tätort. Förvaltningens pedagogiska verksamhet hyr lokalerna av Statens
Bostadsomvandling och består av tre förskoleavdelningar med mottagningskök.
På Gillersvägen 6 pågår en ombyggnad som innebär att förvaltningen kommer att
hyra dels ytterligare tre förskoleavdelningar med ett mottagningskök och dels sex
stycken hyreslägenheter för äldre. Hyresavtalet löper till 2036-07-31.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för förskoleverksamhet och hyreslägenheter för
äldre. Utemiljön för friyta omfattar drygt 3500m² och når därmed nästan upp till
rekommendationen på 30m²/barn och det finns många lekredskap på gården.
Friytan kan därmed komma behöva utökas.
6.2.3

Motionsanläggningen Hurtigtorpet

Förskolan Smultronstället inryms i lokaler vid motionsanläggningen Hurtigtorpet i
norra delen av Hällefors tätort. Lokalerna ägs av Idrottsalliansen Hurtigtorpet som
i sin tur hyr ut till förvaltningens pedagogiska verksamhet. Hyresavtalet är
pågående till och med 2017-06-30, med en uppsägningstid på 6 månader och
förnyelse på ett år vid utebliven uppsägning.
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Ändamålsenlighet
Förskolan bedriver I ur och skur- pedagogik och vistas mestadels utomhus. Läget
på lokalen i direkt anslutning till skogen är ändamålsenligt för den typen av
verksamhet.
6.2.4

Bananen

Förskolan Bananen utgörs av en tillfälligt inhyrd paviljong. Byggnaden inrymmer
två avdelningar. Byggnaden är av tillfällig karaktär. Konstruktion, installationer
och material ger en teknisk livslängd på omkring 10 år. På grund av ett enklare
utförande är driftkostnaderna för denna typ av byggnader vanligtvis högre än för
permanenta byggnadstyper. Denna paviljong sattes upp år 2003 och har således
nått slutet av sin tekniska livslängd. Hyresavtalet är uppsagt och gäller fram till
2017-02-28.
Ändamålsenlighet
Byggnaden är ändamålsenlig för verksamheten som bedrivs. Utemiljön är inte
tillfredsställande. Den inhägnade gården är liten i förhållande till antalet barn på
förskolan och utbudet av lekutrustning är undermåligt.
6.2.5

Megabananen

Tillfällig inhyrd lokal från BOAB för att barnantalet i bananen är så stort. Lokalen
är lokaliserad i lägenhet på Hälsovägen 3.
Ändamålsenlighet
Lokalen fyller sin funktion som avlastningslokal för bananen. Den är dock inte att
betrakta som långsiktig lösning.
6.2.6

Sörgården

Sörgården inrymmer förskola, måltidslokaler och trygghetsboende och inhyrs av
Hällefors Bostads AB. Förvaltningens vård och omsorg hyr lokaler för personaloch gemensamhetsutrymmen trygghetsboende som i dagsläget omfattas av 20
lägenheter.
För närvarande hyrs lokaler i hus 2, 3, 6 i Nya Sörgården samt del C av gamla
Sörgården . Hus 4 i nya Sörgården ska bygga som för förskolans behov och när
den är färdigställd ska verksamheten i hus 2 flyttas till denna.
Ändamålsenlighet
Förskolelokalerna kommer efter ombyggnaden av hus 4 att vara väl anpassade för
verksamheten. Inom hus 6 har kommunen sagt upp lokalerna för biblioteket från
och med 2015-06-01. Övriga ytor disponeras men mindre ombyggnad för att få
köket mer effektivt önskas. Bland annat bör lastkajen byggas om så de i dagsläget
förekommande högre varutransportbilarna kan angöra på ett enkelt sätt.
Trygghetsboendedelen bedöms fylla sin funktion som hem för de äldre på ett bra
sätt. Lokalerna är ändamålsenliga för syftet, dock något föråldrade.
6.2.7

Centrumhuset

Lokalerna i Centrumhuset hyrs av en privat fastighetsägare för
biblioteksverksamhetens räkning genom förvaltningens kulturverksamhet med ett
avtal som löper till 2016-09-30 med 9 månaders uppsägningstid på, som även
inkluderar förvaltningens turistbyråverksamhet. Även bokhandel ryms i lokalerna.
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Ändamålsenlighet
Lokalerna är inte ändamålsenliga ur den aspekten att ytan är för liten för den
verksamhet som bedrivs. Detta beror på att den utställningslokal som ingår i
avtalet inte kan nyttjas exklusivt av turistbyrån.
6.2.8

Gamla Björkhaga

Gamla Björkhaga hyrs in för förvaltningens vård och omsorgsverksameht som
trygghetsboende och boende för funktionshindrade av Hällefors Bostads AB.
Hyresavtalet omförhandlades under 2014 och sträcker sig nu till och med 202403-31.
Ändamålsenlighet
Fastigheten är i behov av vissa tillgänglighetsanpassningar. Tillexempel är
dörrposter generellt för smala för rullstolar och rullatorer. Hur är det med
badrummen? Arbetsmiljön för de anställda? Bortsett från dessa brister fungerar
lokalerna väl för ändamålet.
6.2.9

Nya Björkhaga

Nya Björkhaga hyrs in av Hällefors Bostads AB för vård och omsorgsboende.
Hyresavtalet omförhandlades under 2014 och sträcker sig nu till och med 202403-31.
Ändamålsenlighet
På Nya Björkhaga finns problem med trånga utrymmen och smala passager.
Lokalerna utnyttjas inte effektivt och är inte optimala ur ett
verksamhetsperspektiv.
6.2.10 Fyrklövern

Fyrklövern fungerar som vård och omsorgsboende och inhyrs från Hällefors
Bostads AB. Avtalet förnyas kontinuerligt med tre år och är för närvarande
förlängt till 2018-12-31.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ursprungligen konstruerade för vård- och omsorgsboende och är
ändamålsenliga därefter.
6.2.11 Gillersgården

Gillersgården hyrs in för boende för ensamkommande barn och ungdomar av
Länsgården med ett hyresavtal som sträcker sig till och med 2018-12-31 med två
års uppsägningstid.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ursprungligen konstruerade för vård- och omsorgsboende och är
ändamålsenliga därefter. Lokalerna används inte optimalt och de har ett stort
underhållsbehov.
6.2.12 Kyllervägen 37

På Kyllervägen 37, i anknytning till Fyrklövern, finns för närvarande individ- och
familjeomsorgen. Lokalerna inhyrs av Hällefors Bostads AB och har ett
tillsvidareavtal som löper med tre månaders uppsägningstid. Dock med
lösenklausul om uppsägning sker tidigare än 2017-10-31.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten som bedrivs. Lokalerna är dock i
behov av en mindre verksamhetsanpassning samt viss ytskiktsrenovering.
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6.2.13 Bergslagsvägen 5

På Bergslagsvägen 5 kommer AME och hemtjänsten att anpassa lokaler för sina respektive
verksamheter. Nytt kontrakt kommer att tecknas för detta.
Ändamålsenlighet
Efter ombyggnad kommer lokalerna att vara ändamålsenliga för verksamheterna.

6.2.14 Mogrensvägen 1

På Mogrensvägen 1 bedrivs boende för funktionshindrade kallat Mogrens väg.
Förvaltningens vård och omsorgsverksamhet hyr lokalerna av Hällefors Bostads
AB och avtalet löper till 2017-12-31.
Ändamålsenlighet
Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten som bedrivs.

7

Lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen behandlas fastigheterna utifrån dess tekniska status,
ändamålsenlighet och verksamheternas lokalbehov. Behovet tillgodes i första
hand genom kommunens egna bestånd och i andra hand genom inhyrning från
extern hyresvärd.
7.1
7.1.1

Behov som tillgodoses inom det egna beståndet
Kommunhuset

Någon plan för kommunhuset finns inte utan beslutet är att husets framtid ska
inkluderas i den utredningsgrupp som påbörjats gällande tätortens centrumbild.
7.1.2

Kommunhusets flygelbyggnad

Planen är att fastigheten ska rivas utifrån att den har ett stort underhållsbehov.
7.1.3

Godtemplargården

Planen är att byggnaden på fastigheten avvecklas eller utvecklas beroende på
behov och vad som framkommer i den pågående centrumutredningen. Klart är
dock att fastigheten till stora delar inte motsvarar de behov som finns för
kommunal verksamhet och att den har ett stort underhållsbehov.
7.1.4

Formens hus

Formens hus ska utgöra kommunens centrala mötesplats och därmed bli en del av
det offentliga rummet. Politikernas och förvaltningens övergripande
administration och utställningshall ska inrymmas i lokalerna. Formens hus ska
vara en samverkansarena för kultur, näringsliv och kommunalkontakt för samtliga
innevånare, företagare och turister.
7.1.5

Terrassen

Lokalen ska utgöras av kontor och övriga funktioner för bostadsbolagets
administration, där politikernas och förvaltningens övergripande administration i
Formens hus samutnyttjas fullt ut, så som personalrum, konferensrum.
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7.1.6

Tingshuset

Fastigheten ska utgöras av en filial för biblioteket på nedre plan och två lägenheter
på övervåningen. Att lägenheterna kvarstår innebär inte något hinder att hyra ut
för annat ändamål.
7.1.7

Masken

Planen är att Masken ska avyttras ur det kommunala fastighetsbeståndet utifrån att
fastigheten inte är anpassade efter storleken på dagens barngrupper, vilket gör att
utrymmena upplevs som små och trånga. Planen är att fastigheten rivs år 2018.
7.1.8

Klockarhagsskolan

Skolan är verksamhetsanpassad och ska vara en central F till 9 skola i Hällefors
tätort. Utemiljön ska fortsätta att utvecklas för att stimulera utomhusaktiviteter
och skapa förutsättningar för att eleverna på ett säkert sätt kan gå och cykla till
skolan som också gynnar folkhälsan.
7.1.9

Pihlskolan

Skolan är verksamhetsanpassad och ska vara en skola för gymnasiet, komvux och
SFI. Utemiljön ska fortsätta att utvecklas för att skapa förutsättningar för att
eleverna på ett säkert sätt kan gå och cykla till skolan som också gynnar
folkhälsan.
7.1.10 Grythyttans skola

Grythyttan skola ska vara en grundskola för elever från F till 5. Utemiljön ska
fortsätta att utvecklas för att stimulera utomhusaktiviteter och skapa
förutsättningar för att eleverna på ett säkert sätt kan gå och cykla till skolan som
också gynnar folkhälsan.
7.1.11 Sporthallen

Sporthallen ska vara kommunens idrottslokal för undervisning dagtid och
kvällsaktiviteter för föreningslivet. Planen är att optimera behovet av fler
undervisningslokaler som skulle till viss del kunna tillgodoses om externa
hyresgäster som idag inryms erbjuds andra lokaler.
7.1.12 Galaxen

Galaxen ska vara kommunens lokal för daglig verksamhet för funktionshindrade
och gymnastiksal och omklädning/duschrum för fritidsverksamheten på kvällstid.
7.1.13 Lindholmstorpet

Lindholmstorpet ska vara en central oas för unga som gamla med fokus med lek
för barn.
7.1.14 Räddningsstationen

Stationen är lokaler för Bergslagens Räddningstjänst (BRT) som bedriver
verksamhet i övervägande del av stationen. Planen är att resterande del, bestående
av några kontor och ett sammanträdesrum, ska fyllas med passande verksamhet
för att motverka tomma lokaler.
7.1.15 Kommunförrådet

Förrådet ska vara kommunens tekniska lokal för Bergslagens Kommunalteknik
(BKT) som bedriver verksamhet i lokalerna.
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7.1.16 Krokbornsparken

Parken ska vara en park för folket och ska förvaltas utifrån att den har
byggnadsminnesförklarats. Vårdplanen, med betoning på vegetation och
arkitektur, som antogs 1996 ska kommunen arbeta efter i samarbete med
Länsstyrelsen och Krokborns vänner.
7.1.17 Björkskogsnäs

Naturreservatet ska uppfylla syftet med bildandet av naturreservatet Björskogsnäs
som innebär att bevara biologisk mångfald, skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla natur- och kulturmiljöer samt att tillgodose behovet av områden för
friluftslivet. Planen är att återställa byggnaderna till brukbart skick och att
kommunens ska samarbeta med Länsstyrelsen, föreningslivet och näringslivet.
7.1.18 Hällevi idrottsplats

Hällevi idrottsplats ska vara kommunens centrala plats för utövande och
beskådande av idrott. Planen är att projektera och besluta för en simhall med
omklädningsmöjligheter för fotbolls- och uteaktiviteter. Planen är att projektet ska
redovisas för kommunstyrelsen under 2016.
7.1.19 Busstation/resecentrum

Planen är att avveckla nuvarande väntsal och bussangöring efter det nya
resecentrumet tas i bruk. För att därefter anlägga fler parkeringsplatser med närhet
till centrum.
7.2
7.2.1

Behov som inte tillgodoses inom det egna beståndet
Förskoleverksamhet

Hällefors
Den kommunala barnomsorgen i Hällefors inryms idag i förskolan Masken (3
avdelningar), förskolan Bananen (2 avdelningar), förskolan Lärkan (3
avdelningar) och förskolan Smultronstället (1 avdelning). Elevantalet i förskolan i
Hällefors bedöms minska med cirka 40 barn, motsvarande 2 avdelningar innan
2025.
Planen är att sju avdelningar kommer att inrymmas i SBO:s förhyrda lokaler som
kommer att förvaltas av bostadsbolaget. Dessutom är planen att förskolan Masken
avvecklas genom rivning och att bostadsbolaget genomför en nyproduktion intill
Lärkan. Nyproduktionen ska inrymma tre avdelningar om 160 kvadratmeter plus
mottagningskök, utifrån de behov som kommunen ser för de närmaste läsåren och
enkelt kan omvandlas till attraktiva seniorboenden om eller när kommunens
behov minskar. Som seniorboenden kommer de omfatta sex lägenheter om 80
kvadratmeter. Som dragspel planeras förskolan Smultronstället finns kvar med en
avdelning.
Grythyttan
Planen är att förskolans behov av externa lokaler i Grythyttan kommer att
motsvara två huskroppar på Sörgården. Idag finns 3 avdelningar på Sörgården.
Där den mindre lokalen med största sannolik kunna komma att fränträdas på
kortare sikt.
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7.2.2

Äldreomsorg

Planen är att bostadsbolaget fortsättningsvis ska ansvara för kommunens vård och
omsorgsboende och att lokalerna ska vara anpassade till dagens behov och krav,
vilket innebär att vård omsorgsboende på Nya Björkhaga inte är optimalt.
Kommunen ska hyra gemensamma ytor och personalutrymmen som behövs i
trygghetsboenden med kvalitet.
7.2.3

Psykiatriverksamhet

Kommunens psykiatriverksamhet är i dag utspridd inom Örebro län. Kommunen
ser flera fördelar med att kunna ordna ett samlat boende för ändamålet inom norra
länsdelen. Planen är att kommunen ser över möjligheterna till ett gemensamt
boende för norra länsdelen.
7.2.4

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har sina lokaler på Kyllervägen i nordöstra delen av
Hällefors tätort. Lokalerna förhyrs från Hällefors Bostads AB. Planen är att
verksamheten kvarstår i nuvarande lokaler.
7.2.5

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Planen är att kommunen förhyr lokaler av Länsgården och att det utreds om
lokalerna ska byggs om för att förtäta lokalerna och utnyttja dem maximalt eller
om det ska ske en nyproduktion genom bostadsbolagets försorg.

Sida
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Datum

2016-01-14

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2015 och
internkontrollplan 2016, dnr KS 15/00399

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens beslut 2014-11-12 § 109
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-18 § 190
Omsorgsnämndens beslut 2015-09-02 § 251
Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2015, daterad 2015-12-18
Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016, daterad 2015-12-18
Ärendet
Under året har arbetet med att förbättra och utveckla arbetet med
internkontroll inom kommunstyrelsen fortgått. Internkontroll är en del av
kommunens verksamhets- och ekonomistyrning. Den syftar till att påverka
organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat mål, vad gäller
resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Syftet med internkontroll är att
säkerställa att kommunstyrelsen upprätthåller en tillfredsställande intern
kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål
uppnås:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen vid
utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och
kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska
faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för
verksamheten hos olika intressenter.
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade
beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och
mål.

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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Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att
kommunstyrelsen samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till
rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet
samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning.
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med
olika parter.
Kommunförvaltningen har genomförts kontrollerna i enlighet med antagen
plan år 2015 för intern kontroll.
Beskrivning av utförandet
Kommunförvaltningen kan konstatera att förvaltningen ännu inte fått en
fullödig rutin på hanteringen av uppföljningen. Delar av kontrollerna har skett
utan att det dokumenterats enligt de verktyg som är framtagna.
Resultat av genomförda kontroller
Resultatet som framkommit av genomförda kontroller visar på att det interna
kontrollen inte är fullgod.
Åtgärder som föreslås vidtas inklusive tidplan
De åtgärder som kommunförvaltningen föreslår är att kontrollpunkterna för
innevarande år mestadels kvarstår till kommande verksamhetsår då aktuella
rutiner inte fungera optimalt.
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på internkontrollplan för
verksamhetsår 2016. Planen kommer att följas upp under november månad
2016 enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.
Ekonomi

Förslaget på internkontroll för verksamhetsåret 2016 bedöms inrymmas i
den budget som kommunfullmäktige beslutat om vad gäller
kommunstyrelsen.
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

---

-

Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2015.

-

Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan år 2016 fastställs.
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2015.
Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan år 2016 fastställs.
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1

Sammanfattning

Nedan redovisas en sammanfattning av de rapporter som ansvariga enligt
internkontrollplanen 2015 har redovisat. Delar av kontrollerna har skett utan
att det dokumenteras enligt de verktyg som är framarbetade.

2

Övergripande interkontrollpunkter

Kommunstyrelsen beslutade i november 2014 nedanstående fem
kontrollpunkter som är övergripande för hela kommunen.
-

Att alla inkommande allmänna pappershandlingar till kommunen
registreras enligt lag och fastställanda rutiner.
Att rapportering av tidrapporter har attesterats av behörig person enligt
gällande attestförteckning.
Att aktuella attestförteckningar enligt riktlinjerna till attestpolicyn finns
och att de innehåller namnteckningsprov.
Att kommunens back-up-rutiner efterföljs enligt kommunens IT-policy
Att kommunens larmlista för krisledningen och krisledningsnämnd är
aktuella enligt kommunens säkerhetspolicy.

2.1 Allmänna handlingar
Kontrollmoment: Att alla inkommande allmänna pappershandlingar till
kommunen registreras enligt lag och fastställanda rutiner.
Kontrollansvarig: Kommunsekreterare
Frekvens: Löpande
Under året har det centrala kansliet, medborgarplatsen och kommunens
postadress flyttats mellan kommunhuset – Sikforsvägen 15 – och Formens
hus – Sikforsvägen 7. Den centrala förvaltningen har varit spridd på de båda
adresserna medan kommunsekreterare och registrator följts åt. De senare
funktionerna har dock delar av året funnits i kommunhuset, andra delar av året
i Formens hus.
Detta har för postgångens del inneburit en del problem vilka har tagits upp i
samband med APT:er och genom den kanslichef som under del av året var
anställd, även i kommunens ledningsgrupp. Till största delen är problemen att
hänföra till kommunens interna postgång, men i någon mån har också
inkommande och utgående handlingar påverkats.
Diariet i Public 360 fungerar väl. Det är lätthanterligt, speciellt då det gäller
digitalt inkomna handlingar, och ger bra möjligheter till överblick,
rapportering och statistik. Då det gäller inkommande handlingar noteras dock
att postlistor som motsvarar förvaltningens eget behov måste genereras för
hand, och att denna service gentemot lokalpressen ibland har brustit.
Förvaltningen har uppmärksammat vikten av att en tydlig koppling mellan
medborgarplats och kansli finns eftersom medborgarplatsen är en naturlig
arena för medborgare som önskar lämna in olika handlingar till kommunen
eller begära ut allmänna handlingar. Kanslifunktionen har vid ett antal
tillfällen noterat att inkomna pappershandlingar diarieförts sent eller först
efter förfrågan eller påtalande. Det kan inte heller uteslutas att enstaka
pappershandlingar har gått direkt till handläggare utan ankomstregistrering.
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Kanslifunktionen har vid ett antal tillfällen påtalat detta för ansvarig chef.
Sedan registrator och medborgarplats flyttats tillbaka till Sikforsvägen 15,
upplevs att registreringen av inkommande pappershandlingar fungerar väl.
För att undvika att några inkommande handlingar ska hamna direkt hos
handläggare utan att registreras, har kansliet tagit fram ett förslag till
samtyckeshandling som innebär att registrator öppnar all inkommande post,
oavsett adressering. Tanken är att detta ska verkställas under 2016 och är
förenat med tydliga rutiner för den som väljer att inte acceptera förfarandet. I
början av 2016 kommer kommunsekreteraren att hålla i en utbildning
gällande offentlighets- och sekretesslagstiftningens krav på förvaltningen.
Generellt fortsätter andelen inkommande pappershandlingar att minska medan
det digitala inflödet ökar. Hällefors kommun har under året köpt in arkivtjänst
från Lindesbergs kommun, och en diskussion om uppdatering av
dokumenthanteringsplanerna har inletts. Förvaltningen kan inte bedöma när
detta arbete kan inledas så ett stort uppdämt behov av arkivtjänster finns i
kommunens olika verksamheter.
2.2 Lönerapportering
Kontrollmoment: Att rapportering av tidrapporter har attesterats av behörig
person enligt gällande attestförteckning.
Kontrollansvarig: Ekonomichef/personalchef
Frekvens: Månadsvis
Kontroll har skett utan anmärkning via stickprov för 2015-04 samt 2015-05
enligt dåvarande rutinbeskrivning med skriftliga T3 rapporter.
I juni 2015 ändrades rutinen kring rapportering av vård och
omsorgsverksamhetens timanställda till Personec. Skriftlig rutinbeskrivning
saknas för närvarande.
För att nya rutinerna ska fungera förutsätter det att rapporteringen av
administratörer inom vård och omsorgsverksamheten är noggrann samt att
arbetstagaren godkänner i systemet.
Vad förvaltningen kan se är att attestering av chef på tjänstgöringslistor
fungerar till fullo men att det finns en hel del brister i kvaliteten på
bruttotransaktioner från Winlas Bookning.
Några upptäckta felaktigheter:
• Frånvarokoder är felaktiga. Ex tjänstledigt är rapporterad i
winlasBookning samtidigt som sjukanmälan finns i personec.
• Det händer att en dag är frånvarorapporterad i WinlasBookning men
tiden är ändå angiven som arbetad tid med OB och skickas till
löneberäkning.
• Dubbelrapportering sker, d v s timtider finns i Winlas Bookning och
importeras som transaktion men kommer in dubbelt eller med helt
andra tider på manuell T3 som övertid.
• Felaktigheter i ersättningsnivåer på övertid följer inte AB. T.ex.
fyllnad är rapporterad som kvalificerad övertid, enkel övertid som
kvalificerad etc
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Det har under hösten 2015 krävts mycket kontroller från personalenhetens
sida för att rätt ersättning ska utbetalas, en kontroll som främst gjorts av
löneadministratören. Nuvarande rutin kräver mycket handpåläggning och
behöver förbättras alternativt förändras helt. Personalenheten ser en brist i att
schemaläggning för månadsavlönade sker i TimeCarePlanering medan
vikariers eventuella scheman hanteras i WinLas. Det kräver mycket onödigt
dubbelarbete och handpåläggning vilket ökar risken för fel. Idealiskt vore att
använda TimeCarePool för vikariehantering då det har en direkt koppling till
TimeCarePlanering.
2.3 Attestförteckning
Kontrollmoment: Att aktuella attestförteckningar enligt riktlinjerna till
attestpolicyn finns och att de innehåller namnteckningsprov.
Kontrollansvarig: Ekonomichef
Frekvens: 2 gånger per år
Förvaltningen kan konstatera att rutiner för upprättande av nya
attestförteckningar i samband med nyanställningar och
organisationsförändringar förändrats då kommunstyrelsen numera har en
förvaltning och därmed en förteckning. Ekonomienheten har ansvaret för att
löpande uppdatera attestförteckningar. Ett problem uppstår dock då rutinen att
delge förändringar inte alltid efterlevs, vilket gör att det blir svårt att
upprätthålla en aktuell förteckning. Hanteringen måste förbättras till
kommande verksamhetsår.
Det är också viktigt att påskrivna attestförteckningar delges kommunstyrelsen
genom att original lämnas till kanslienheten. Vid kontroll har detta inte alltid
skett i tid utan det sker med en viss fördröjning.Ekonomienheten har hållit fast
vid rutinen att inte lägga upp behörighet på nya användare i
leverantörssystemet Inköp och faktura förrän det finns korrekta
attestförteckningar enligt gällande riktlinjer. Det samma gäller för behörighet
till chefsverktyg inom personalområdet.
2.4 IT-säkerhet
Kontrollmoment: Att kommunens back-up-rutiner efterföljs enligt
kommunens IT-policy
Kontrollansvarig: IT-chef
Frekvens: Månadsvis
Under året har minst en återläggning och test av funktionen ”Backup” skett
varje månad enligt internkontrollrutinerna. Dokumentationen av detta har
skett i verksamhetssystemet för backupfunktionens systemlogg. Alla loggar är
samlade där och garanterar att funktionerna är fullt spårbara. Alla tester har
genomförts utan anmärkning.
2.5 Kris och beredskap
Kontrollmoment: Att kommunens larmlista för krisledningen och
krisledningsnämnd är aktuella enligt kommunens säkerhetspolicy.
Kontrollansvarig: Samordnare för kris och beredskap
Frekvens: Månadsvis
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Sedan organisationsförändringen skedde på kommunförvaltningen våren 2014
har internkontrollen skett genom att månadsvis kontrollera att larmlistan varit
aktuell. Vid kontrollerna har listan varit aktuell och förvaltningen kan
konstatera att denna rutin fungerar.
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Kontrollpunkter inom pedagogiska verksamheten och
kultur/fritid

Bildningsnämnden tog beslut i november 2014 följde 5 punkter i sin
internkontrollplan för verksamhetsåret 2015:
-

Tidigare konflikt eskalerar i kulturskolan
Kränkande behandling i grundskolan
Elever blir utsatta för kränkningar i förskolan
Kränkande behandling i gymnasieskolan
Arbetsmiljöarbete för verksamhetschefer

Skolinspektionen har under året gjort regelbunden tillsyn i verksamheten.
Inspektionen hade en synpunkt på likabehandlingsplanerna i verksamheten
som berörs av Internkontrollplanen. Förskolan hade vid inspektionen ännu
inte en specifik likabehandlingsplan för varje avdelning. Anmärkningen har
åtgärdats.
Likabehandlingsplanerna följer alltså intentionerna i lagstiftningen. Detta
kommer inte att beröras ytterligare nedan.
3.1 Tidigare konflikt eskalerar i kulturskolan
Kontrollmoment: Trygghetsplan
Kontrollansvarig: Verksamhetschef
Frekvens: Årligen i samband med verksamhetsuppföljningen
Kulturskolan håller just nu på att uppdatera sin trygghetsplan. En utbildning i
Hot och våld har genomförts, och erfarenheter från denna kommer att tas med
i planen. Fortlöpande diskussioner med grundskolan förs om och kring
överlämningar mellan grundskola och kulturskola, främst i trygghetsgruppen.
3.2 Kränkande behandling i grundskolan
Kontrollmoment: Trygghetsplan
Kontrollansvarig: Rektor/ansvarig lärare
Frekvens: Vid behov i enlighet med trygghetsplanen
Trygghetsplanen vid samtliga enheter har uppdaterats. Kränkande behandling
anmäls till förvaltningen enligt riktlinjer i denna. Fullständig redovisning till
huvudman kommer att ske. Utvärdering ska ske enligt riktlinjer.
3.3 Elever blir utsatta för kränkningar i förskolan
Kontrollmoment: Ständigt närvarande pedagoger
Kontrollansvarig: Pedagoger/Verksamhetschef
Frekvens: Årligen
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Trygghetsplanen vid samtliga enheter har uppdaterats. Kränkande behandling
anmäls till förvaltningen enligt riktlinjer i denna. Fullständig redovisning till
huvudman kommer att ske. Utvärdering ska ske enligt riktlinjer.
3.4 Kränkande behandling i gymnasieskolan
Kontrollmoment: Trygghetsplan
Kontrollansvarig: Rektor/ansvarig lärare
Frekvens: Vid behov i enlighet med trygghetsplanen
Likabehandlingsplanen vid skolan har uppdaterats. Kränkande behandling
anmäls till förvaltningen enligt riktlinjer i denna. Fullständig redovisning till
huvudman kommer att ske. Utvärdering ska ske enligt riktlinjer.
3.5 Arbetsmiljöarbete för verksamhetschefer
Kontrollmoment: Att arbetsmiljö finns som punkt vid APT
Kontrollansvarig: Förvaltningschef
Frekvens: Månadsvis
Arbetsplatsträffarna (APT) har med något undantag hållits i ledningsgruppen
varje månad. Arbetsmiljö ingår som stående punkt på dagordningen.
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Kontrollpunkter inom vård och omsorg

Omsorgsnämnden tog beslut i november 2014 följde 4 punkter i sin
internkontrollplan för verksamhetsåret 2015:
-

Brist på rätt kompetens
Dokumentation
Verkställighet efter beslut
Riskbedömning inför verksamhetsförändring

Inspektion för vård och omsorg (IVO) har under året gjort tillsyn av
verksamhet inom äldreomsorg och HVB boende för ensamkommande barn.
Samtliga brister som framkom vid de olika inspektionerna har åtgärdats,
ärendena har avslutats. Internkontrollplanen belyser förbättringsarbetet utifrån
IVOs kritik.
4.1

Brist på rätt kompetens; att omsorgens kvalité försämras.

Kontrollmoment: Uppföljning av kompetenskrav/utbildningsplan
Kontrollansvarig: OC ÄO och OC IFO
Frekvens: Årligen i samband med verksamhetsuppföljning.
En gemensam rutin för hela förvaltningen finns för vikarier utan formell
kompetens. En medarbetare utan formell kompetens som arbetat längre än
200 dagar ska få ett avstämningssamtal av närmaste chef. Utifrån
avstämningssamtalet görs en utbildningsplan alternativt avslut.
Vid uppföljning av internkontrollplan uppmärksammades att rutinen inte
följdes. Berörda chefer gjorde uppföljningssamtal men ingen återkoppling till
personalenheten gjordes. Vid den kontinuerliga genomgången av tjänster och
vikariat får cheferna uppdaterade listor på de vikarier som berörs.
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Förvaltningen kommer att uppdatera en kontrollplan för att säkerställa att
samtlig personal utan formell kompetens som är timanställd behandlas utifrån
den policy som finns inom förvaltningen.
Vid inspektion från IVO vid boendet för ensamkommande barn under 2014
uppmärksammades att föreståndare då inte bedömdes ha rätt kompetens för
uppdraget av IVO. Ny föreståndare med rätt kompetens är tillsatt och
kompetensbeskrivning för såväl föreståndare som boendestödjare är
framtagen i verksamheten.
Vid IFOs övriga verksamhet är kompetenskraven reglerade av Socialstyrelsen
och kompetenskraven är uppfyllda. Dock råder en stor brist på socionomer i
riket varför pensionsavgångar och andra tillfällen då anställda avslutar sin
anställning innebär en stor risk för ändringar i kompetensen i
personalgruppen. Detta kan innebära att rutiner och riktlinjer löpande behöver
revideras under 2016 för att upprätthålla kvalité i verksamheten.
4.2

Dokumentation; att betydande information uteblir.

Kontrollmoment: Granskning av dokumentation
Kontrollansvarig: OC Äldreomsorg, OC IFO och MAS
Frekvens: Två gånger om året samt utifrån behov både genom stickprov och
riktad.
Granskningen gällande HSL sker utifrån ICF kodning och framtagen mall för
Region Örebro Län och görs av medicinsktansvarig sjuksköterska. De brister
som identifierats är ”Pal” patientansvarig läkare samt vårdplan/hälsoplan
finns inte upprättad på alla hemsjukvårdspatienter.
Granskningen av SoL-dokumentation sker utifrån socialtjänstlagen samt
riktlinjer från Socialstyrelse och BBIC strukturen.
SoL dokumentationen avseende utredning och myndighetsbeslut följer
gällande praxis inom myndighetsutövning för såväl Barn- och unga,
Äldreomsorg, Missbruk, handikappomsorg och Försörjningsstöd. Utifrån
ansökan/anmälan genomförs utredning som mynnar ut i insatsbeslut/vårdplan.
Vårdplan följer med till utförarledet som utifrån vårdplan formulerar
genomförandeplan som sedan ska ligga till grund för utförandet av de
beslutade insatserna.
SoL dokumentation sker genom en genomförandeplan. Planen utgår från
biståndsbeslutet och den enskildes önskemål. Planen beskriver hur och när en
beslutad insats praktiskt ska genomföras. Anteckningar i journalen ska
innehålla händelser som avviker från aktuell genomförandeplan, kontakter
med den enskilde eller andra som lämnar uppgifter i samband med
genomförandet eller andra händelser av vikt.
Det finns ett stort behov av utbildning kring SoL dokumentation utifrån
tidigare riktad granskning d v s utredning kring eventuell vårdskada.
Ansvar för SoL dokumentation ligger på enhetschef, granskning av SoL
journal kommer att ske av verksamhetsutvecklare. Granskning gällande SoL
sker enligt framtagen mall för dokumentation enligt LSS och SoL:
Granskningen sker av personakt och genomförandeplan.
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4.3

Verkställighet efter beslut; att brukare får vänta oskäligt
länge på verkställighet

Kontrollmoment: Verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan inom
varje område
Kontrollansvarig: OC ÄO och OC IFO
Frekvens: Två gånger om året.
Genomsnittstiden från bifall vård och omsorgsboende till verkställighet enligt
nedan. (Gillergården, Fyrklövern, Nya Björkhaga)
2013
180 dygn väntetid i genomsnitt
2014
69 dygn väntetid i genomsnitt
2015
77 dygn väntetid i genomsnitt (tom november)
Dessa mätningar gäller helår, men under 2015 visade den sista mätningen 70
dygn i genomsnitt under november månad. Genomsnittstiden påverkas direkt
av inflödet av ansökningar och nya vårdbeslut, vilka fluktuerar starkt över
året. Utifrån detta bedöms snittiden i nuläget åter vara på väg att sjunka.
4.4

Riskbedömning inför verksamhetsförändring; att
konsekvenser för verksamheten inte synliggörs

Kontrollmoment: Granskning av genomförda riskbedömningar
Kontrollansvarig: OC ÄO, OC IFO och MAS
Frekvens: Årligen görs en kvantitativ samt efter behov.
Den kritik som framkom efter inspektionen från IVO gjorde att verksamheten
arbetar med att få in riskbedömning, riskanalys och handlingsplan till att bli
en självklarhet för att kvalitetssäkra verksamheten.
Förvaltningen har under året arbetat med att stärka denna process dels genom
att påbörja ett strukturerat arbete med avvikelsehantering och i kvalitetsråd.
Hela förvaltningen har även under 2015 genomgått en utbildning i bättre
arbetsmiljö (BAM). Utbildningen har genomförts tillsammans med fackliga
organisationerna i kommunen och fokus har varit att fokusera på ett
strukturerat arbetsmiljöarbete där riskbedömningar är en viktig del utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv.
Förvaltningen kan konstatera att riskbedömningar och handlingsplaner i regel
görs i verksamheten men ett förbättringsområde kan vara att bättre följa upp
handlingsplaner. Riskbedömning, riskanalys och handlingsplan är ett fortsatt
kvalitetsarbete under 2016.
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Internkontroll

”Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå
som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera
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väsentliga områden där det finns risk för allvarliga fel med stora
konsekvenser.”
Intern kontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av
fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen.
Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen
och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.
En bra internkontroll kännetecknas av följande:
• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för
styrning.
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten.
• Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m. tillämpas.
• Skydd mot förluster och/eller förstörelse av kommunens tillgångar.
• Eliminering och/eller upptäckt av allvarliga fel och brister.
Hällefors kommuns internkontrollplan 2016 sammanfattas i en övergripande
plan som gäller hela kommunen. Utöver den finns även verksamhetsspecifika
internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas
kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på
ett likartat sätt oavsett verksamhetsinriktning. De verksamhetsspecifika
internkontrollplanerna ska ses som ett komplement där särskilda rutiner och
regelverk står i fokus.
Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig
själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en
naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och
säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje verksamhet
har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan.
En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i
takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett
dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat
kommunens strategiska planer och verksamhetsplaner. Det är viktigt att
arbetet med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till
beslutsfattarna. I de fall det görs stickprovskontroller ska dessa dokumenteras
enligt en gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. Hällefors
kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt
överenskommen tidplan.
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Kontrollmiljö
•
•
•
•
•

Hur samverkar vi?
Har vi rätt kompetens?
Hur ser de sociala relationerna ut?
Hur fungerar dialogen om problem?
Rapporteras och/eller åtgärdas dåligt fungerande rutiner/processer?

En väl fungerande kontrollmiljö utgör grunden för en bra internkontroll.

3

Riskanalys

En riskbedömning görs i tre steg:
1. Kartlägga vilka risker som finns
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Vilka rutiner/processer får inte gå fel?
2. Uppskatta väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten)
för relevanta rutiner/processer.
3. Beakta hur riskerna skall bearbetas, d v s vad måste vi ta itu med och på
vilket sätt?
3.1

3.2

Externa risker:
På vilket sätt sker bevakningen av omvärldsrisker, d.v.s. förändringar i
ekonomi, politik, teknik och näringsliv?
• Hur vet vi att vi följer de lagar och föreskrifter som beslutats externt?
• Hur vet vi att vi lever efter, och uppfyller, de krav och mål som har
fattats av Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige?
• Hur fungerar kontrollen av sekretesshanteringen?
•

•
•
•
•

3.3
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•
•
•
•

Interna risker:
Kan vi lita på den information vi har tillgång till?
Hur ser tillgången till stöldbegärliga tillgångar ut? (stödbegärliga
tillgångar = t.ex. kontanter, bensin och inventarier)
Hur upprätthåller vi personalens kompetens, entusiasm m.m.?
På vilket sätt ser vi till att nyanställd personal lär sig processen kring
den interna kontrollen?
Verksamhetsrisker:
Hur vet vi att vi uppfyller befintliga mål?
På vilket sätt mäter vi produktivitet respektive effektivitet?
Hur vet vi att rätt personer gör rätt saker till ”rätt” kostnad?
Hur vet vi att våra system, såsom t.ex. ekonomisystemet, inte
missbrukas av den personal som använder det? (Exempel på missbruk:
Betalar egna räkningar via Kommunen, betalar försörjningsstöd till
närstående etc.)

Genomförandet av en väsentlighets - och riskbedömning

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma.
2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris:
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Konsekvens

A

B

C

D

Mycket allvarlig

4

5

6

7

Allvarlig

3

4

5

6

Kännbar

2

3

4

5

Lindrig

1

2

3

4

Mindre

Möjlig

Sannolik

Mycket

Sannolikhet

sannolik

sannolik

Konsekvens
A: Är så stor att det helt enkelt inte får hända
B: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (int. & ext.)
C: Uppfattas som liten av alla berörda personer (int. & ext.)
D: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (int. & ext.)
Sannolikhet
D: Det är mycket troligt att fel ska uppstå
C: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
B: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå
A: Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska uppstå
Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Hällefors
kommun som helhet respektive den anställde. Dessa tre perspektiv bör vägas
in för att få fram en samlad riskbedömning.
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Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka,
minimera eller i vissa fall eliminera risker. De bör, så långt som möjligt,
integreras i Kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå
som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att
nå sina mål.
En mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en
kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. En väl
fungerande organisation förutsätter:
• en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning
• tydliga och mätbara mål och regelverk
• dokumenterade rutinbeskrivningar
• en anpassad kompetensnivå, att berörd personal är väl insatt i rutiner,
uppgifter och ansvar
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Riskområde/ process

Risk

Ansvarig

Frekvens/Metod

Rapportering till

Väsentlighet

När

ÖVERGRIPANDE
Strategisk plan inklusive
budget

Att verksamhetsmässiga och
ekonomiska mål inte nås.

Kommunchef

Sker i delårsrapport och i
årsredovisning

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Kännbar/
Sannolik

april
oktober

Politiska beslut

Att politiskt fattade beslut inte verkställs Personalchef

Genomgång av politiska
uppdrag

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

april
oktober

Nämndadministration

Bristande underlag/kvalitet för beslut i
beredning och tjänsteskrivelser

Personalchef

Dialog med
kommunstyrelsen

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

december

Allmänna handlingar

Att alla inkommande allmänna
pappershandlingar till kommunen inte
registreras enligt lag och fastställanda
rutiner.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/alla inkomna

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

maj
november

Delegation, anmälan och
rapportering

Brister i rutiner samt att rutiner inte
efterlevs.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

februari

Styrdokument

Att styrdokument inte hålls uppdaterde
på kommunens hemsida.

Personalchef

Årlig genomgång

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

februari

Lönerapportering

Att rapportering av tidrapporter inte har Personalchef
attesterats av behörig person enligt
gällande attestförteckning.

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Mindre
sannolik

november

Sjukfrånvaro

Att sjukfrånvaron ökar

Personalchef

Uppföljning av
personalstatisk två gånger
per år

Respektive
verksamhetschef

Kännbar/
Sannolik

juni
januari

Systematisk arbetsmiljö

Bristande årlig uppföljning av
systematiska arbetsmiljön enligt
lagstiftningen.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

janauri

Beslutsattester

Att beslutsattestant beslutattesterar
"egna" kostnader

Ekonomichef

Årligt stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

oktober

IT-säkerhet

Att kommunens back-up-rutiner brister. IT-chef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

oktober

Kris och beredskap

Att kommunens krisledningspärm för
tjänstemännen inte är aktuell enligt
kommunens säkerhetspolicy.

Samordnare för kris och Genomgång av
beredskap
pärm/stickprov

Kommunchef

Allvarlig/
Sannolik

maj
november

Upphandling

Att otillåten direktupphandling sker.

Ekonomichef

Årlig genomgång av
föregående års reskontra.

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

mars

Risk och väsentlighetsplan

Att årlig genomgång av förvaltningens
risk och väsentlighetsplan inte
genomförs.

Kommunchef

Ställningstagande om
revidering behöver
genomföras eller ej.

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

oktober

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Behörighet till gymnasiet
Elever är ej behöriga till gymnasiet

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

januari
augusti

Meritvärde år 9

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

januari
augusti

Bristande måluppyllelse

Betyg i alla ämnen

Bristande måluppyllelse

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

januari
augusti

Nationella prov åk 3, 6 och 9 Bristande kunskaper

Bildningschef

Sammanställning av
resultat

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

augusti

Trygghetsplan

Kränkande behandling i grundskolan

Rektor

Vid behov i enlighet med
trygghetsplanen

Bildningschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

september

Kösituation förskola

Förskoleplatser saknas

Bildningschef

Sammanställning av
kösituationen

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Beläggning förskola

Förskoleplatser saknas

Bildningschef

Sammanställning och
prognos av beläggning

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Ständigt närvarande
pedagoger

Elever blir utsatta för kränkningar i
förskolan

Förskolechef

Årligen

Bildningschef

Kännbar/
Möjlig

februari

Måluppfyllelse
gymnasiet/kommun som
huvudman

Behörighet till universitet/högskola
meritvärden, slutbety etc. Att enskild
inte får en bra utbildning

Bildningschef

Avläsning i
betygsregistser,
sammanställning

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

augusti

Trygghetsplan

Kränkande behandling i gymnasieskoaln Rektor

Vid behov i enlighet med
trygghetsplanen

Bildningschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

september

Måluppfyllelse
vuxenutbildning/SFI

Uppföljning av betyg, genomströmning Bildningschef
etc

Avläsning i
betygsregistser,
sammanställning

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

augusti

Uppföljningsansvaret

Ungdomar i ålder 16-20 år
skolgång/sysselsättning inte är känt

Bildningschef

Sammantällning

Kommunstyrelse

Lindrig/ Mindre januari
sannolik

Trygghetsplan

Tidigare konflikt eskalerar i
kulturskolan

Kultur och fritidschef

Årligen i samband med
Bildningschef
verksamhetsuppföljningen

Lindrig/
Sannolik

september

Områdeschef

Uppföljning av
Socialchef
kompetenskrav/utbildnings
plan 1 ggr/år

Kännbar/
Möjlig

mars

VÅRD OCH OMSORG - övergripande
Brist på rätt kompetens
Att verksamhetens kvalitet försämras.

Dokumentation

Att betydande information om patienten MAS
uteblir.

Granskning av
dokumentation 2ggr/år
Stickprov

Socialchef

Allvarlig/
Möjlig

mars
oktober

Verkställighet efter beslut

Att brukare får vänta oskäligt länge på
beslutad vård.

Områdeschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

mars
oktober

Vikariehantering

Risk för bristfällig vikareihantering

Områdeschef

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars
oktober

Brist på egen kontroll

Risk för dålig kvalite i omsorgen

Områdeschef

Verksamhetsplan och
Socialchef
uppföljning av
verksamhetsplan i
respektive område 2ggr/år
Kvantitativ
Kvalitetssäkring inför
Socialchef
semesterplaneringen.
Introduktion. Rutin 200
dagar. Delaktigheten för
vikarier. 2 ggr/år Kvant.
Checklista egenkontroll på Socialchef
varandras område. 3 ggr/år
Kvantitativ

Allvarlig/
Möjlig

mars augusti
december

Ärendehantering från
slutenvård

Att färdigbehandlade ligger kvar på
lasarett

Socialchef

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Uppföljning av ärende från Kommunstyrelse
lasarett

Behov av vård och
omsorgsplats

Att vård och omsorgsplatser saknas. Att Socialchef
antalet platser är mindre än behovet.

Uppföljning av
verkställighet till platser i
vård och omsorg.

Kommunstyrelse

Allvarlig/
Mindre
sannolik

månadsvis

Verkställighet inom 3
månader till vård och
omsorgsplats samt LSS

Att platser saknas. Att antalet platser är Socialchef
mindre än behovet.

Uppföljning av
verkställighet till platser i
vård och omsorg samt
LSS.

Kommunstyrelse

Allvarlig/
Mindre
sannolik

mars
juni
september
december

Stickprov

Kännbar
Områdeschef
funktionsnedsättningo Mindre
sannolik
ch äldreomsorg

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - äldreomsorg och funktionshinder
Genomförandeplan finns och Risk att brukare inte får den vård de är i Enhetschef
behov av.
att brukare är delaktiga i
utformning.

Dokumentation

Att brukare inte får beslutad hjälp, att
avvikelser inte dokumenteras samt att
viktig information inte överförs mellan
personal

Enhetschef

Stickprov

Allvarlig/
Områdeschef
funktionsnedsättningo Mindre
sannolik
ch äldreomsorg

mars oktober

Kompetensuppföljning hos
omvårdnadspersonal som
saknar formell kompetens.

Att omvårdnadskvalitén försämras i
verksamheten.

Enhetschef

Mätning
(uppföljningssamtal efter
200 dagar).

Kännbar/
Områdeschef
funktionsnedsättningo Mindre
sannolik
ch äldreomsorg

mars oktober

Introduktion

Att personal inte följer rutiner och
riktlinjer i verksamheten

Enhetschef

Mätning

Kännbar/
Områdeschef
funktionsnedsättningo Mindre
sannolik
ch äldreomsorg

mars oktober

Dokumentation

Att betydande information om patienten Enhetschef
uteblir.

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Medicinhantering

Att patienten inte får ordinerade
läkemedel.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars
juni
september
december

Rutiner kring
medicinsktekniska
hjälpmedel.

Risk för fysisk skada hos patient och
arbetsskada hos personal.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Dålig kunskap kring
avvikelsehantering.

Att brister inte synliggörs och att
förbättringsarbete utifrån
patientsäkerhet eftersätts.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Kännbar/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

februari
maj
augusti
november

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - individ och familjeomsorg
Kvalitetssäkring av VBUAtt barn inte kommer till tals i VBUutredningar
utredningar.

uppföljning av
biståndsinsatsernas
övervägan/uppföljning

Att beslutade insatser inte följs upp.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

Långvarigt försörjningsstöd
ökar

Att det leder till ett ökat utanförskap i
kommunen.

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Möjlig

mars oktober

Att andelen vuxenärenden
med multiproblematik ökar

Att mest utsatta ej erhåller rätt stöd.

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Möjlig

mars oktober

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - flyktingmottagande
In och utskrivningsbeslut är Att ansvarsfråga för ungdomar blir
otydlig.
otillräckliga.

Genomförandeplan finns och Att brukare inte får den vård de är i
att brukare är delaktiga i
behov av.
utformning.
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Riskområde/ process

Risk

Ansvarig

Frekvens/Metod

Rapportering till

Väsentlighet

När

ÖVERGRIPANDE
Strategisk plan inklusive
budget

Att verksamhetsmässiga och
ekonomiska mål inte nås.

Kommunchef

Sker i delårsrapport och i
årsredovisning

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Kännbar/
Sannolik

april
oktober

Politiska beslut

Att politiskt fattade beslut inte verkställs Personalchef

Genomgång av politiska
uppdrag

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

april
oktober

Nämndadministration

Bristande underlag/kvalitet för beslut i
beredning och tjänsteskrivelser

Personalchef

Dialog med
kommunstyrelsen

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

december

Allmänna handlingar

Att alla inkommande allmänna
pappershandlingar till kommunen inte
registreras enligt lag och fastställanda
rutiner.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/alla inkomna

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

maj
november

Delegation, anmälan och
rapportering

Brister i rutiner samt att rutiner inte
efterlevs.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

februari

Styrdokument

Att styrdokument inte hålls uppdaterde
på kommunens hemsida.

Personalchef

Årlig genomgång

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

februari

Lönerapportering

Att rapportering av tidrapporter inte har Personalchef
attesterats av behörig person enligt
gällande attestförteckning.

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Mindre
sannolik

november

Sjukfrånvaro

Att sjukfrånvaron ökar

Personalchef

Uppföljning av
personalstatisk två gånger
per år

Respektive
verksamhetschef

Kännbar/
Sannolik

juni
januari

Systematisk arbetsmiljö

Bristande årlig uppföljning av
systematiska arbetsmiljön enligt
lagstiftningen.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

janauri

Beslutsattester

Att beslutsattestant beslutattesterar
"egna" kostnader

Ekonomichef

Årligt stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

oktober

IT-säkerhet

Att kommunens back-up-rutiner brister. IT-chef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

oktober

Kris och beredskap

Att kommunens krisledningspärm för
tjänstemännen inte är aktuell enligt
kommunens säkerhetspolicy.

Samordnare för kris och Genomgång av
beredskap
pärm/stickprov

Kommunchef

Allvarlig/
Sannolik

maj
november

Upphandling

Att otillåten direktupphandling sker.

Ekonomichef

Årlig genomgång av
föregående års reskontra.

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

mars

Risk och väsentlighetsplan

Att årlig genomgång av förvaltningens
risk och väsentlighetsplan inte
genomförs.

Kommunchef

Ställningstagande om
revidering behöver
genomföras eller ej.

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

oktober

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Behörighet till gymnasiet
Elever är ej behöriga till gymnasiet

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

januari
augusti

Meritvärde år 9

Bristande måluppyllelse

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

januari
augusti

Betyg i alla ämnen

Bristande måluppyllelse

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

januari
augusti

Nationella prov åk 3, 6 och 9 Bristande kunskaper

Bildningschef

Sammanställning av
resultat

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

augusti

Trygghetsplan

Kränkande behandling i grundskolan

Rektor

Vid behov i enlighet med
trygghetsplanen

Bildningschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

september

Kösituation förskola

Förskoleplatser saknas

Bildningschef

Sammanställning av
kösituationen

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Beläggning förskola

Förskoleplatser saknas

Bildningschef

Sammanställning och
prognos av beläggning

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Ständigt närvarande
pedagoger

Elever blir utsatta för kränkningar i
förskolan

Förskolechef

Årligen

Bildningschef

Kännbar/
Möjlig

februari

Måluppfyllelse
gymnasiet/kommun som
huvudman

Behörighet till universitet/högskola
meritvärden, slutbety etc. Att enskild
inte får en bra utbildning

Bildningschef

Avläsning i
betygsregistser,
sammanställning

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

augusti

Trygghetsplan

Kränkande behandling i gymnasieskoaln Rektor

Vid behov i enlighet med
trygghetsplanen

Bildningschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

september

Måluppfyllelse
vuxenutbildning/SFI

Uppföljning av betyg, genomströmning Bildningschef
etc

Avläsning i
betygsregistser,
sammanställning

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

augusti

Uppföljningsansvaret

Ungdomar i ålder 16-20 år
skolgång/sysselsättning inte är känt

Bildningschef

Sammantällning

Kommunstyrelse

Lindrig/ Mindre januari
sannolik

Trygghetsplan

Tidigare konflikt eskalerar i
kulturskolan

Kultur och fritidschef

Årligen i samband med
Bildningschef
verksamhetsuppföljningen

Lindrig/
Sannolik

september

VÅRD OCH OMSORG - övergripande
Brist på rätt kompetens
Att verksamhetens kvalitet försämras.

Områdeschef

Uppföljning av
Socialchef
kompetenskrav/utbildnings
plan 1 ggr/år

Kännbar/
Möjlig

mars

Dokumentation

Att betydande information om patienten MAS
uteblir.

Granskning av
dokumentation 2ggr/år
Stickprov

Socialchef

Allvarlig/
Möjlig

mars
oktober

Verkställighet efter beslut

Att brukare får vänta oskäligt länge på
beslutad vård.

Områdeschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

mars
oktober

Vikariehantering

Risk för bristfällig vikareihantering

Områdeschef

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars
oktober

Brist på egen kontroll

Risk för dålig kvalite i omsorgen

Områdeschef

Verksamhetsplan och
Socialchef
uppföljning av
verksamhetsplan i
respektive område 2ggr/år
Kvantitativ
Kvalitetssäkring inför
Socialchef
semesterplaneringen.
Introduktion. Rutin 200
dagar. Delaktigheten för
vikarier. 2 ggr/år Kvant.
Checklista egenkontroll på Socialchef
varandras område. 3 ggr/år
Kvantitativ

Allvarlig/
Möjlig

mars augusti
december

Ärendehantering från
slutenvård

Att färdigbehandlade ligger kvar på
lasarett

Socialchef

Uppföljning av ärende från Kommunstyrelse
lasarett

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Behov av vård och
omsorgsplats

Att vård och omsorgsplatser saknas. Att Socialchef
antalet platser är mindre än behovet.

Uppföljning av
verkställighet till platser i
vård och omsorg.

Kommunstyrelse

Allvarlig/
Mindre
sannolik

månadsvis

Verkställighet inom 3
månader till vård och
omsorgsplats samt LSS

Att platser saknas. Att antalet platser är Socialchef
mindre än behovet.

Uppföljning av
verkställighet till platser i
vård och omsorg samt
LSS.

Kommunstyrelse

Allvarlig/
Mindre
sannolik

mars
juni
september
december

Stickprov

Områdeschef
Kännbar
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - äldreomsorg och funktionshinder
Genomförandeplan finns och Risk att brukare inte får den vård de är i Enhetschef
att brukare är delaktiga i
behov av.
utformning.

Dokumentation

Att brukare inte får beslutad hjälp, att
avvikelser inte dokumenteras samt att
viktig information inte överförs mellan
personal

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Kompetensuppföljning hos
omvårdnadspersonal som
saknar formell kompetens.

Att omvårdnadskvalitén försämras i
verksamheten.

Enhetschef

Mätning
(uppföljningssamtal efter
200 dagar).

Områdeschef
Kännbar/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Introduktion

Att personal inte följer rutiner och
riktlinjer i verksamheten

Enhetschef

Mätning

Områdeschef
Kännbar/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Dokumentation

Att betydande information om patienten Enhetschef
uteblir.

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Medicinhantering

Att patienten inte får ordinerade
läkemedel.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars
juni
september
december

Rutiner kring
medicinsktekniska
hjälpmedel.

Risk för fysisk skada hos patient och
arbetsskada hos personal.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Dålig kunskap kring
avvikelsehantering.

Att brister inte synliggörs och att
förbättringsarbete utifrån
patientsäkerhet eftersätts.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Kännbar/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

februari
maj
augusti
november

VÅRD OCH OMSORG - individ och familjeomsorg
Kvalitetssäkring av VBUAtt barn inte kommer till tals i VBUutredningar
utredningar.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

uppföljning av
biståndsinsatsernas
övervägan/uppföljning

Att beslutade insatser inte följs upp.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

Långvarigt försörjningsstöd
ökar

Att det leder till ett ökat utanförskap i
kommunen.

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Möjlig

mars oktober

Att andelen vuxenärenden
med multiproblematik ökar

Att mest utsatta ej erhåller rätt stöd.

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Möjlig

mars oktober

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - flyktingmottagande
In och utskrivningsbeslut är Att ansvarsfråga för ungdomar blir
otillräckliga.
otydlig.

Genomförandeplan finns och Att brukare inte får den vård de är i
att brukare är delaktiga i
behov av.
utformning.
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INTERNKONTROLLPLAN FÖR: Kommunstyrelsen

Riskområde/ process

Risk

Ansvarig

ÅR: 2016

Frekvens/Metod

Rapportering till

DATUM: 2015-12-18

Väsentlighet

När

och risk

ÖVERGRIPANDE
Strategisk plan inklusive
budget

Att verksamhetsmässiga och
ekonomiska mål inte nås.

Politiska beslut

Sker i delårsrapport och i
årsredovisning

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Kännbar/
Sannolik

april
oktober

Att politiskt fattade beslut inte verkställs Personalchef

Genomgång av politiska
uppdrag

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

april
oktober

Nämndadministration

Bristande underlag/kvalitet för beslut i
beredning och tjänsteskrivelser

Personalchef

Dialog med
kommunstyrelsen

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

december

Allmänna handlingar

Att alla inkommande allmänna
pappershandlingar till kommunen inte
registreras enligt lag och fastställanda
rutiner.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/alla inkomna

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

maj
november

Delegation, anmälan och
rapportering

Brister i rutiner samt att rutiner inte
efterlevs.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

februari

Styrdokument

Att styrdokument inte hålls uppdaterde
på kommunens hemsida.

Personalchef

Årlig genomgång

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

februari

Lönerapportering

Att rapportering av tidrapporter inte har Personalchef
attesterats av behörig person enligt
gällande attestförteckning.

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Mindre
sannolik

november

Sjukfrånvaro

Att sjukfrånvaron ökar

Personalchef

Uppföljning av
personalstatisk två gånger
per år

Respektive
verksamhetschef

Kännbar/
Sannolik

juni
januari

Systematisk arbetsmiljö

Bristande årlig uppföljning av
systematiska arbetsmiljön enligt
lagstiftningen.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

janauri

Beslutsattester

Att beslutsattestant beslutattesterar
"egna" kostnader

Ekonomichef

Årligt stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

oktober

IT-säkerhet

Att kommunens back-up-rutiner brister. IT-chef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

oktober

Kris och beredskap

Att kommunens krisledningspärm för
tjänstemännen inte är aktuell enligt
kommunens säkerhetspolicy.

Samordnare för kris och Genomgång av
beredskap
pärm/stickprov

Kommunchef

Allvarlig/
Sannolik

maj
november

Upphandling

Att otillåten direktupphandling sker.

Ekonomichef

Årlig genomgång av
föregående års reskontra.

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

mars

Risk och väsentlighetsplan

Att årlig genomgång av förvaltningens
risk och väsentlighetsplan inte
genomförs.

Kommunchef

Ställningstagande om
revidering behöver
genomföras eller ej.

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

oktober

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

januari
augusti

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Behörighet till gymnasiet
Elever är ej behöriga till gymnasiet

Kommunchef

Riskområde/ process

Risk

Ansvarig

Frekvens/Metod

Rapportering till

Väsentlighet

När

och risk

Meritvärde år 9

Bristande måluppyllelse

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

januari
augusti

Betyg i alla ämnen

Bristande måluppyllelse

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

januari
augusti

Nationella prov åk 3, 6 och 9 Bristande kunskaper

Bildningschef

Sammanställning av
resultat

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

augusti

Trygghetsplan

Kränkande behandling i grundskolan

Rektor

Vid behov i enlighet med
trygghetsplanen

Bildningschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

september

Kösituation förskola

Förskoleplatser saknas

Bildningschef

Sammanställning av
kösituationen

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Beläggning förskola

Förskoleplatser saknas

Bildningschef

Sammanställning och
prognos av beläggning

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Ständigt närvarande
pedagoger

Elever blir utsatta för kränkningar i
förskolan

Förskolechef

Årligen

Bildningschef

Kännbar/
Möjlig

februari

Måluppfyllelse
gymnasiet/kommun som
huvudman

Behörighet till universitet/högskola
meritvärden, slutbety etc. Att enskild
inte får en bra utbildning

Bildningschef

Avläsning i
betygsregistser,
sammanställning

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

augusti

Trygghetsplan

Kränkande behandling i gymnasieskoaln Rektor

Vid behov i enlighet med
trygghetsplanen

Bildningschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

september

Måluppfyllelse
vuxenutbildning/SFI

Uppföljning av betyg, genomströmning Bildningschef
etc

Avläsning i
betygsregistser,
sammanställning

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

augusti

Uppföljningsansvaret

Ungdomar i ålder 16-20 år
skolgång/sysselsättning inte är känt

Bildningschef

Sammantällning

Kommunstyrelse

Lindrig/ Mindre januari
sannolik

Trygghetsplan

Tidigare konflikt eskalerar i
kulturskolan

Kultur och fritidschef

Årligen i samband med
Bildningschef
verksamhetsuppföljningen

Lindrig/
Sannolik

september

Områdeschef

Uppföljning av
Socialchef
kompetenskrav/utbildnings
plan 1 ggr/år

Kännbar/
Möjlig

mars

VÅRD OCH OMSORG - övergripande
Brist på rätt kompetens
Att verksamhetens kvalitet försämras.

Dokumentation

Att betydande information om patienten MAS
uteblir.

Granskning av
dokumentation 2ggr/år
Stickprov

Socialchef

Allvarlig/
Möjlig

mars
oktober

Verkställighet efter beslut

Att brukare får vänta oskäligt länge på
beslutad vård.

Områdeschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

mars
oktober

Vikariehantering

Risk för bristfällig vikareihantering

Områdeschef

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars
oktober

Brist på egen kontroll

Risk för dålig kvalite i omsorgen

Områdeschef

Verksamhetsplan och
Socialchef
uppföljning av
verksamhetsplan i
respektive område 2ggr/år
Kvantitativ
Kvalitetssäkring inför
Socialchef
semesterplaneringen.
Introduktion. Rutin 200
dagar. Delaktigheten för
vikarier. 2 ggr/år Kvant.
Checklista egenkontroll på Socialchef
varandras område. 3 ggr/år
Kvantitativ

Allvarlig/
Möjlig

mars augusti
december

Riskområde/ process

Risk

Ansvarig

Frekvens/Metod

Rapportering till

Väsentlighet

När

och risk

Ärendehantering från
slutenvård

Att färdigbehandlade ligger kvar på
lasarett

Behov av vård och
omsorgsplats

Verkställighet inom 3
månader till vård och
omsorgsplats samt LSS

Socialchef

Uppföljning av ärende från Kommunstyrelse
lasarett

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Att vård och omsorgsplatser saknas. Att Socialchef
antalet platser är mindre än behovet.

Uppföljning av
verkställighet till platser i
vård och omsorg.

Kommunstyrelse

Allvarlig/
Mindre
sannolik

månadsvis

Att platser saknas. Att antalet platser är Socialchef
mindre än behovet.

Uppföljning av
verkställighet till platser i
vård och omsorg samt
LSS.

Kommunstyrelse

Allvarlig/
Mindre
sannolik

mars
juni
september
december

Stickprov

Kännbar
Områdeschef
funktionsnedsättningo Mindre
sannolik
ch äldreomsorg

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - äldreomsorg och funktionshinder
Genomförandeplan finns och Risk att brukare inte får den vård de är i Enhetschef
behov av.
att brukare är delaktiga i
utformning.

Dokumentation

Att brukare inte får beslutad hjälp, att
avvikelser inte dokumenteras samt att
viktig information inte överförs mellan
personal

Enhetschef

Stickprov

Allvarlig/
Områdeschef
funktionsnedsättningo Mindre
sannolik
ch äldreomsorg

mars oktober

Kompetensuppföljning hos
omvårdnadspersonal som
saknar formell kompetens.

Att omvårdnadskvalitén försämras i
verksamheten.

Enhetschef

Mätning
(uppföljningssamtal efter
200 dagar).

Kännbar/
Områdeschef
funktionsnedsättningo Mindre
sannolik
ch äldreomsorg

mars oktober

Introduktion

Att personal inte följer rutiner och
riktlinjer i verksamheten

Enhetschef

Mätning

Kännbar/
Områdeschef
funktionsnedsättningo Mindre
sannolik
ch äldreomsorg

mars oktober

Dokumentation

Att betydande information om patienten Enhetschef
uteblir.

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Medicinhantering

Att patienten inte får ordinerade
läkemedel.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars
juni
september
december

Rutiner kring
medicinsktekniska
hjälpmedel.

Risk för fysisk skada hos patient och
arbetsskada hos personal.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Dålig kunskap kring
avvikelsehantering.

Att brister inte synliggörs och att
förbättringsarbete utifrån
patientsäkerhet eftersätts.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Kännbar/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

februari
maj
augusti
november

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - individ och familjeomsorg
Att barn inte kommer till tals i VBUKvalitetssäkring av VBUutredningar.
utredningar

uppföljning av
biståndsinsatsernas
övervägan/uppföljning

Att beslutade insatser inte följs upp.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

Långvarigt försörjningsstöd
ökar

Att det leder till ett ökat utanförskap i
kommunen.

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Möjlig

mars oktober

Att andelen vuxenärenden
med multiproblematik ökar

Att mest utsatta ej erhåller rätt stöd.

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Möjlig

mars oktober

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - flyktingmottagande
In och utskrivningsbeslut är Att ansvarsfråga för ungdomar blir
otillräckliga.
otydlig.

Riskområde/ process

Risk

Ansvarig

Frekvens/Metod

Rapportering till

Väsentlighet

När

och risk

Genomförandeplan finns och Att brukare inte får den vård de är i
att brukare är delaktiga i
behov av.
utformning.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober
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INTERNKONTROLLPLAN FÖR: Kommunstyrelsen

Riskområde/ process

Risk

Ansvarig

ÅR: 2016

Frekvens/Metod

Rapportering till

DATUM: 2015-12-18

Väsentlighet

När

och risk

ÖVERGRIPANDE
Strategisk plan inklusive
budget

Att verksamhetsmässiga och
ekonomiska mål inte nås.

Politiska beslut

Kommunchef

Sker i delårsrapport och i
årsredovisning

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Kännbar/
Sannolik

april
oktober

Att politiskt fattade beslut inte verkställs Personalchef

Genomgång av politiska
uppdrag

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

april
oktober

Nämndadministration

Bristande underlag/kvalitet för beslut i
beredning och tjänsteskrivelser

Personalchef

Dialog med
kommunstyrelsen

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

december

Allmänna handlingar

Att alla inkommande allmänna
pappershandlingar till kommunen inte
registreras enligt lag och fastställanda
rutiner.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/alla inkomna

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

maj
november

Delegation, anmälan och
rapportering

Brister i rutiner samt att rutiner inte
efterlevs.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

februari

Styrdokument

Att styrdokument inte hålls uppdaterde
på kommunens hemsida.

Personalchef

Årlig genomgång

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

februari

Lönerapportering

Att rapportering av tidrapporter inte har Personalchef
attesterats av behörig person enligt
gällande attestförteckning.

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Mindre
sannolik

november

Sjukfrånvaro

Att sjukfrånvaron ökar

Personalchef

Uppföljning av
personalstatisk två gånger
per år

Respektive
verksamhetschef

Kännbar/
Sannolik

juni
januari

Systematisk arbetsmiljö

Bristande årlig uppföljning av
systematiska arbetsmiljön enligt
lagstiftningen.

Personalchef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

janauri

Beslutsattester

Att beslutsattestant beslutattesterar
"egna" kostnader

Ekonomichef

Årligt stickprov

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

oktober

IT-säkerhet

Att kommunens back-up-rutiner brister. IT-chef

Årlig genomgång av
rutiner/stickprov

Kommunchef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

oktober

Kris och beredskap

Att kommunens krisledningspärm för
tjänstemännen inte är aktuell enligt
kommunens säkerhetspolicy.

Samordnare för kris och Genomgång av
beredskap
pärm/stickprov

Kommunchef

Allvarlig/
Sannolik

maj
november

Upphandling

Att otillåten direktupphandling sker.

Ekonomichef

Årlig genomgång av
föregående års reskontra.

Kommunchef

Kännbar/
Möjlig

mars

Risk och väsentlighetsplan

Att årlig genomgång av förvaltningens
risk och väsentlighetsplan inte
genomförs.

Kommunchef

Ställningstagande om
revidering behöver
genomföras eller ej.

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

oktober

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Behörighet till gymnasiet
Elever är ej behöriga till gymnasiet

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

januari
augusti

Meritvärde år 9

Bristande måluppyllelse

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

januari
augusti

Betyg i alla ämnen

Bristande måluppyllelse

Bildningschef

Sammanställning av
betygskatalog

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

januari
augusti

Nationella prov åk 3, 6 och 9 Bristande kunskaper

Bildningschef

Sammanställning av
resultat

Kommunstyrelse

Kännbar/
Sannolik

augusti

Trygghetsplan

Kränkande behandling i grundskolan

Rektor

Vid behov i enlighet med
trygghetsplanen

Bildningschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

september

Kösituation förskola

Förskoleplatser saknas

Bildningschef

Sammanställning av
kösituationen

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Beläggning förskola

Förskoleplatser saknas

Bildningschef

Sammanställning och
prognos av beläggning

Kommunstyrelse

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Ständigt närvarande
pedagoger

Elever blir utsatta för kränkningar i
förskolan

Förskolechef

Årligen

Bildningschef

Kännbar/
Möjlig

februari

Måluppfyllelse
gymnasiet/kommun som
huvudman

Behörighet till universitet/högskola
meritvärden, slutbety etc. Att enskild
inte får en bra utbildning

Bildningschef

Avläsning i
betygsregistser,
sammanställning

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

augusti

Trygghetsplan

Kränkande behandling i gymnasieskoaln Rektor

Vid behov i enlighet med
trygghetsplanen

Bildningschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

september

Måluppfyllelse
vuxenutbildning/SFI

Uppföljning av betyg, genomströmning Bildningschef
etc

Avläsning i
betygsregistser,
sammanställning

Kommunstyrelse

Lindrig/
Sannolik

augusti

Uppföljningsansvaret

Ungdomar i ålder 16-20 år
skolgång/sysselsättning inte är känt

Bildningschef

Sammantällning

Kommunstyrelse

Lindrig/ Mindre januari
sannolik

Trygghetsplan

Tidigare konflikt eskalerar i
kulturskolan

Kultur och fritidschef

Årligen i samband med
Bildningschef
verksamhetsuppföljningen

Lindrig/
Sannolik

september

VÅRD OCH OMSORG - övergripande
Brist på rätt kompetens
Att verksamhetens kvalitet försämras.

Områdeschef

Uppföljning av
Socialchef
kompetenskrav/utbildnings
plan 1 ggr/år

Kännbar/
Möjlig

mars

Dokumentation

Att betydande information om patienten MAS
uteblir.

Granskning av
dokumentation 2ggr/år
Stickprov

Socialchef

Allvarlig/
Möjlig

mars
oktober

Verkställighet efter beslut

Att brukare får vänta oskäligt länge på
beslutad vård.

Områdeschef

Allvarlig/
Mindre
sannolik

mars
oktober

Vikariehantering

Risk för bristfällig vikareihantering

Områdeschef

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars
oktober

Brist på egen kontroll

Risk för dålig kvalite i omsorgen

Områdeschef

Verksamhetsplan och
Socialchef
uppföljning av
verksamhetsplan i
respektive område 2ggr/år
Kvantitativ
Kvalitetssäkring inför
Socialchef
semesterplaneringen.
Introduktion. Rutin 200
dagar. Delaktigheten för
vikarier. 2 ggr/år Kvant.
Checklista egenkontroll på Socialchef
varandras område. 3 ggr/år
Kvantitativ

Allvarlig/
Möjlig

mars augusti
december

Ärendehantering från
slutenvård

Att färdigbehandlade ligger kvar på
lasarett

Socialchef

Uppföljning av ärende från Kommunstyrelse
lasarett

Kännbar/
Möjlig

månadsvis

Behov av vård och
omsorgsplats

Att vård och omsorgsplatser saknas. Att Socialchef
antalet platser är mindre än behovet.

Uppföljning av
verkställighet till platser i
vård och omsorg.

Kommunstyrelse

Allvarlig/
Mindre
sannolik

månadsvis

Verkställighet inom 3
månader till vård och
omsorgsplats samt LSS

Att platser saknas. Att antalet platser är Socialchef
mindre än behovet.

Uppföljning av
verkställighet till platser i
vård och omsorg samt
LSS.

Kommunstyrelse

Allvarlig/
Mindre
sannolik

mars
juni
september
december

Stickprov

Områdeschef
Kännbar
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - äldreomsorg och funktionshinder
Genomförandeplan finns och Risk att brukare inte får den vård de är i Enhetschef
att brukare är delaktiga i
behov av.
utformning.

Dokumentation

Att brukare inte får beslutad hjälp, att
avvikelser inte dokumenteras samt att
viktig information inte överförs mellan
personal

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Kompetensuppföljning hos
omvårdnadspersonal som
saknar formell kompetens.

Att omvårdnadskvalitén försämras i
verksamheten.

Enhetschef

Mätning
(uppföljningssamtal efter
200 dagar).

Områdeschef
Kännbar/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Introduktion

Att personal inte följer rutiner och
riktlinjer i verksamheten

Enhetschef

Mätning

Områdeschef
Kännbar/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Dokumentation

Att betydande information om patienten Enhetschef
uteblir.

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Medicinhantering

Att patienten inte får ordinerade
läkemedel.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars
juni
september
december

Rutiner kring
medicinsktekniska
hjälpmedel.

Risk för fysisk skada hos patient och
arbetsskada hos personal.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Allvarlig/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

mars oktober

Dålig kunskap kring
avvikelsehantering.

Att brister inte synliggörs och att
förbättringsarbete utifrån
patientsäkerhet eftersätts.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef
Kännbar/
funktionsnedsättningo Mindre
ch äldreomsorg
sannolik

februari
maj
augusti
november

VÅRD OCH OMSORG - individ och familjeomsorg
Kvalitetssäkring av VBUAtt barn inte kommer till tals i VBUutredningar
utredningar.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

uppföljning av
biståndsinsatsernas
övervägan/uppföljning

Att beslutade insatser inte följs upp.

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

Långvarigt försörjningsstöd
ökar

Att det leder till ett ökat utanförskap i
kommunen.

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Möjlig

mars oktober

Att andelen vuxenärenden
med multiproblematik ökar

Att mest utsatta ej erhåller rätt stöd.

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Möjlig

mars oktober

Enhetschef

Mätning

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

Enhetschef

Stickprov

Områdeschef IFO

Kännbar/
Mindre
sannolik

mars oktober

VÅRD OCH OMSORG - flyktingmottagande
In och utskrivningsbeslut är Att ansvarsfråga för ungdomar blir
otillräckliga.
otydlig.

Genomförandeplan finns och Att brukare inte får den vård de är i
att brukare är delaktiga i
behov av.
utformning.
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2016-01-14

Centrumutveckling i Hällefors, dnr KS 15/00410
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-14 § 86
Ärendet
Kommunfullmäktige gav kommunförvaltningen i uppdrag att påbörja processen vad gäller
kommunens framtida centrumanpassning vid sitt sammanträde 2015-04-14.
Förvaltningen uppdras att påbörja processen gällande utveckling av framtida
centrummiljö. En beredning med kommunchef samt tre ordinarie KS-ledamöter,
två från majoritet och en från opposition, tillsätts för att leda detta. Arbetet ska
ske i nära dialog med kommuninnevånarna. Till ledamöter i
Centrumutvecklingsgruppen har utsetts Annalena Jernberg (S), Christina
Johansson (M) samt Ritha Sörling (V).
Centrumutvecklingsgruppen har träffats vid tre tillfällen och diskuterat
utgångspunkterna för det fortsatta arbetet.
Centrumutvecklingsgruppens arbete och slutsatser måste löpa parallellt och
samordnas med det övergripande ÖP-arbetet. Invånarna i kommunen måste
beredas möjlighet att aktivt och konstruktivt kunna delta i och följa processen i
utvecklingen av centrummiljön.
Många faktorer måste vägas in för att utveckla centrummiljön i Hällefors. Dels är
handelns och kulturens behov och funktionalitet en avgörande faktor. Viktigt är
också att centrummiljön upplevs inbjudande och främjar mänskliga möten.
Centrummiljön måste också erbjuda möjligheter till sammankomster av t ex
kulturell och politisk art samt utformas på så sätt att större arrangemang som
exempelvis Nostalgidagarna och marknadsaktiviteter blir möjliga att genomföra.
En levande centrummiljö måste vara lättillgänglig för människor med
funktionshinder och ska även erbjuda en lockande miljö för barn. En god
centrummiljö förutsätter också att besökarna upplever de allmänna och öppna
platserna som trygga. Faktorer som påverkar en god integration måste också
belysas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Den framtida användningen av kommunala lokaler i anslutning till centrala
Hällefors bör klargöras för att centrummiljön ska kunna anpassas för de
verksamheter som ska inrymmas där.

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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Sammantaget är kommunförvaltningen bedömning att
centrumutvecklingsgruppen för detta arbete behöver knyta till sig extern
kompetens. Dels behövs en tidplan för processen arbetas fram där invånarna
bereds tillfälle att påverka och dels behövs alla delmoment i genomförandet
stämmas av och beslutas av centrumutvecklingsgruppen.
Centrumutvecklingsgruppen behöver i sin tur såväl återrapportera till
kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider samt även initiera politiska ärenden för
beslut i de fall det bedöms relevant och önskvärt.
Ekonomi

Anlitande av en extern konsult medför en kostnad och likaså eventuella
förändringar i centrummiljön avseende förändringar på kommunalt ägd
mark. De senare delarna lyfts till politiska beslut när underlag finns
framtaget.
Folkhälsa

Trivsel-, trygghets- och integrationsaspekter påverkar alla folkhälsan direkt
eller indirekt. Tillgången till en fungerande centrumhandel påverkar inte
minst gamla och funktionshindrades tillgång till service och
kulturupplevelser.
Miljö

Att utforma en centrummiljö som säkerställer handel minskar risken för
externt etablerade handelsplatser vilket skulle rendera i ett ökat beroende
av biltransporter
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunförvaltningen ges i uppdrag att upphandla extern kompetens för
det fortsatta utvecklingsarbetet med en ny centrummiljö.
Kostnaden för extern konsult finansieras ur kommunstyrelsens post för
strategisatsningar.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Ola
Ström kortfattat.
Ritha Sörling (V)ställer fråga om den politiska centrumberedningens beslut
om köp av tjänst vilken besvaras av kommunchef Ola Ström.
Ewa Lindbäck (M) ställer fråga gällande konsultuppdraget vilken besvaras av
kommunchef Ola Ström.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande beräknade kostnader vilken
besvaras av kommunchef Ola Ström.
Ronnie Faltin (S) 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
Att kommunförvaltningen ges i uppdrag att upphandla extern kompetens för
det fortsatta utvecklingsarbetet med en ny centrummiljö.
Kostnaden för extern konsult finansieras ur kommunstyrelsens post för
strategisatsningar.

Sida
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Datum

2016-01-14

Förslag till avfallsplan för Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun 2016-2020, dnr KS 15/00318
Beslutsunderlag
Protokoll från direktionens sammanträde 2015-10-16 Dnr: BKT 2014-440
Samrådsredogörelse
Kommunal Avfallsplan 2016-2020; underlag, strategier och mål,
åtgärdsprogram och samrådsredogörelse, daterad 2015-09-04
Ärendet
Direktionen för Bergslagens Kommunalteknik beslutade den 16 oktober 2015
att godkänna förslagen avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora kommun 2016-2020 och att den överlämnas till
medlemskommunerna fullmäktige för beslut.
Ekonomi

I förslaget framgår ett åtgärdsprogram där varje åtgärd innehåller en
ekonomisk konsekvens där låg motsvarar åtgärder under 50 000 kronor,
medel motsvarar en kostnad mellan 50 000 kronor till 300 000 kronor och
slutligen hög är åtgärder som kostar över 300 000 kronor. I
åtgärdsprogrammet framgår också en tidplan som anger vilket
verksamhetsår som åtgärden föreslås genomföras, vilket påverkar
kommunens kommande avfallstaxa och investeringsbudget.
Folkhälsa

Förslaget innebär att kommunen på bästa sätt hanterar det avfall som
uppstår och att det sker en återvinning så långt det är möjligt. En bra miljö
ger bättre förutsättningar för en bra folkhälsa.
Miljö

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av
avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Syftet är att planen ska
tydliggöra kommunens ambitioner för avfallsområdet utifrån de nationella
miljökvalitetsmålen.
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Avfallsplanen har tagits fram i samverkan med Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
(BMB) och gäller för perioden 2016-2020.
Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för
hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och ett underlagsdokument
som beslutas i kommunstyrelse och som revideras årligen.
Avfallsplanen består av tre delar:
1. Underlaget, som behandlar gällande ram och regelverk.
2. Strategier och mål, som redogör för kommunens prioriteringar och mål
under planperioden.
3. Åtgärdsprogrammet, som anger specifika åtgärder som ska
åstadkommas under planperioden för att uppnå målen och kan
revideras årligen.
Avfallsplanen har varit utställd under perioden 2015-05-19 till och med
2015-06-23 på stadsbiblioteken, kommunernas respektive hemsidor samt
BKS:s hemsida.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
2016-2020 antas.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
2016-2020 antas.

Kommunal Avfallsplan
2016-2020
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Samrådsredogörelse
Avfallsplanen har varit utställd under perioden 2015-05-19 till 2015-06-23 på
stadsbiblioteken, kommunernas hemsidor samt på Bergslagens kommunaltekniks
hemsida.
Remiss skickades till:
Villaägarna
Bergslagens miljö och byggnadsnämnd
(BMB)
DHR Örebro län
PRO Örebro län
Migrationsverket
Länsstyrelsen Örebro
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarbergs kommun
Nora kommun
Linde Energi
Hälleforsbostäder
Lindesbergsbostäder (LIBO)
Ljusnarsbergs fastigheter
Norabostäder
Folkhälsoteamet
Bergslagens kommunalteknik (BKT)
Hyresgästföreningen
Lindesberg Socialdemokraterna
Lindesberg Centerpartiet
Lindesberg Vänsterpartiet
Lindesberg Moderaterna
Lindesberg Folkpartet
Lindesberg Kristdemokraterna
Lindesberg Miljöpartiet

Lindesberg Sverigedemokraterna
Nora Socialdemokraterna
Nora Centerpartiet
Nora Vänsterpartiet
Nora Moderaterna
Nora Folkpartet
Nora Kristdemokraterna
Nora Miljöpartiet
Nora Sverigedemokraterna
Landsbygdspartiet
Norapartiet
Hällefors Socialdemokraterna
Hällefors Centerpartiet
Hällefors Vänsterpartiet
Hällefors Moderaterna
Hällefors Grythyttelistan
Hällefors Landsbygdspartiet
Hällefors Sverigedemokraterna
Ljusnarsberg Socialdemokraterna
Ljusnarsberg Centerpartiet
Ljusnarsberg Vänsterpartiet
Ljusnarsberg Moderaterna
Ljusnarsberg Folkpartet
Ljusnarsberg Miljöpartiet
Ljusnarsberg Sverigedemokraterna

Synpunkter kom in från Länsstyrelsen Örebro län samt Kommunstyrelsen i
Ljusnarsbergs kommun.
Nedan redovisas och bemöts synpunkter inkomna under utställningsperioden.
2015-09-04

KOMMUN

INTRESSENT

SYNPUNKT

SVAR FRÅN PROJEKTGRUPPEN

Samtliga
kommuner

Länsstyrelsen
Örebro län

Länsstyrelsen anser att förslaget till avfallsplan innehåller ambitiöst
ställda mål och konkreta åtgärder för att målen ska kunna nås. De
nationella miljömål som främst berörs är God bebyggd miljö och Giftfri
miljö. I planen framgår det inte direkt vilka mål och åtgärder som syftar till
att nå vilket nationellt miljömål. En sådan koppling kan av pedagogiska
och uppföljningstekniska skäl vara lämplig.

Målen i avfallsplanen kopplar både till nationella
miljömål och till den nationella avfallsplanen. Båda
dessa finns kort återgivna i avfallsplanens del
Underlag.

Ljusnarsbergs
kommun

Kommunstyrelsen

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift 2006:6 så ska en avfallsplan innehålla Tabell över de större industriernas farliga avfall har
uppgifter om uppkomna avfall inom kommunen som kommunen inte
lagts till i avfallsplanens del Underlag.
ansvarar för exempelvis avfall som omfattas av producentansvar. Men
även avfall som uppkommer inom industrin ska ingå om det kan ha
betydelse för hälsa säkerhet och miljö. Dessa uppgifter är knapphändiga i
avfallsplanen och bör utveckas för att uppfylla lagkraven i föreskriften.
Vägledning till hur dessa uppgifter kan se ut finns i Naturvårdsverkets
allmänna råd till den aktuella föreskriften.
Förslaget till Kommunal Avfallsplan består av tre delar, Underlag,
Skrivfelet har rättats till.
strategier och mål samt Åtgärdsprogram. I samtliga tre delar finns
sammalydande förord där det i fjärde stycket anges att avfallsplanen avser
perioden 2016-2021. I försättsbladet anges att planen avser perioden
2016-2020, vilket medför att läsaren blir osäker på vilken av dessa
perioder som är den korrekta för avfallsplanens giltighetstid.
På sidorna 32-35 i delen Underlag finns uppföljning av föregående
avfallsplan. Beträffande målet på sidan 32 om att 90 procent av invånarna
skall uppleva avfallshanteringen ger en god service och är användarvänlig
anges i uppföljningen att målet är högt uppsatt. Detta kan dock inte anses
vara fullödig förklaring till att målet inte uppnås, den höga målsättningen
torde varit känd när målet beslutades i avfallsplanen.

Meningen är borttagen.

På sidan 33 anges i uppföljningen av målet att år 2010 skall 50 procent och I den nya avfallsplanen används branchorganisationen
år 2013 60 procent av hushållsavfallet återvinnas genom
Avfall Sveriges nyckeltalsdatabas Avfall web som
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materialåtervinning, att det faktum att målet inte nås förmodligen beror
på annan beräkningsrund tidigare. Detta är inte, enligt vår mening en bra
förklaring till att målet inte uppnås.

grund för beräkning. Detta gör att beräkningssättet
överensstämmer med nationella nyckeltal och ger
möjliget att jämföra med andra kommuner än BKTs.

På sidan 36 i Underlag anges under rubriken Politik punkt nio
Meningen har tagits bort.
Kommunernas utveckling att "Alternativa vägar att lösa kommunala frågor
aktualiseras allt mer." Vad som åsyftas med denna mening utvecklas inte
vidare och läsaren lämnas i ovisshet, en vidareutveckling av resonemanget
som föranlett denna mening vore berikande for avfallsplanen.
Punkt två under rubriken Socialt på sidan 37 i Underlaget inleds med
meningen "Allt mer krävande och kunniga människor." Det är vår
uppfattning att begreppet "krävande" innehåller en sådan negativ
innebörd att det inte är korrekt att begagna sig av detta i en avfallsplan.
Kommunala verksamheter bör i undantagsfall använda sådana uttryck om
de människor de skall ge service.

Ordet är ersatt med ”intresserade”.

I delen Strategier och mål finns angivet som svaghet på sidan 2 att det
saknas informatör på BKT. Det är vår uppfattning att vilka tjänster som
finns eller inte finns inom BKT skall lämnas utanför en avfallsplan, det
tillhör den organisatoriska delen av BKT och bör behandlas i andra
sammanhang. Svagheten borde i stället anges vara att "informationen om
verksamheten till allmänheten är bristfällig" eller någon likartad
formulering.

Raden är borttagen.

På sidan 5 i strategier och mål anges under rubriken Övergripande,
strategier som första punkt att "Avfallshanteringen ska vara rättvis och
effektiv." Begreppet "rättvis" känns i sammanhanget malplacerat och om
det skall fortsatt användas, bör en förklaring ges till vad om betraktas som
"rättvis avfallshantering", då detta inte är uppenbart för läsaren.

Med rättvis avses rättvis inom kommunen oavsett var
man bor. Med rättvis avses också rättvisa inom
kollektivet och mellan olika abonnentgrupper.
Förklaring är inlagd.

Det hänvisas på sidan 10 i Strategier och mål till styrgruppen, vilken denna Komplettering har gjorts enligt synpunkt.
styrgrupp är och vilka den består av framgår inte av avfallsplanen, således

3

vore det lämpligt att komplettera med angivelse av vilka styrgruppen
består av. Vidare står det" .. och sedan vidare till KS." För personer
bevandrade i den kommunala världen är förkortningen KS välbekant men
för att öka läsbarheten borde KS skrivas ut som kommunstyrelsen.
I delen Åtgärdsprogram, Sammanfattning- strategier och mål och åtgärder,
återkommer på sidan 1 punkt 1 begreppet "rättvis" som påtalats ovan som
otydligt beträffande innebörd. Vad gäller strategin på sidan 1 att mängden
avfall skall minska finns inget konkret mål vilket är olyckligt. Samma
förhållande råder angående strategin på sidan 5 att nedskräpningen skall
minska. Vi anser att dessa två strategier är av sådan stor betydelse att det
borde finnas konkreta mål för dessa som tydligt anges i avfallsplanen.

Rättvis se ovan.

Angående själva åtgärdsprogrammet förutsätter vi att förslaget till
avfallsplan kompletteras med tidplan och ekonomiska konsekvenser vad
gäller matsvinn och tallrikssvinn innan avfallsplanen slutligen behandlas.

Bedömning finns med i åtgärdsprogrammet.
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Arbetet med förebyggande av avfall leder
förhoppningsvis till minskade avfallsmängder. Man
har valt att sätta mål inom förebyggande.
Det är svårt att mäta nedskräpning och därmed sätta
mätbara mål för det. Försök pågår nationellt för hur
mätning ska kunna göras.

Kommunal Avfallsplan
2016-2020
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Åtgärdsprogram

2015-09-04

Förord
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen och en avfallsplan.
Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på
avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge
en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så
att utvecklingen strävar åt samma håll.
Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens Miljö och Byggförvaltning (BMB) har
medverkat. En projektgrupp med representanter från dessa har tillsammans med
extern resurs (Sweco) drivit arbetet.
Avfallsplanen gäller för perioden 2016-2020. Planen omfattar ett måldokument som
beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och
ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som
revideras årligen. Dokumentstrukturen framgår nedan där denna del är skuggad:

Avfallsplan
Underlag

Avfallsplan
Strategier och mål

Avfallsplan
Åtgärdsprogram

Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s
ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt
övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en
utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika
samråd under planprocessen. Underlaget fastställs ej i kommunfullmäktige då det
kan ändras årligen.
Utifrån behoven har en prioritering gjorts för den kommande perioden, vilket har
resulterat i avfallsplanens mål, strategier och åtgärder. Strategier och mål redogör
för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden.
Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.
Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till
uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen.
Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras. Uppföljningen
tillsammans med en analys om förändrade förutsättningar ligger sedan till grund för
en årlig revidering av åtgärdsprogrammet, se uppföljning sida 10 i dokument
Strategier och mål.

Åtgärdsprogram
Anvisningar
Åtgärd:

Beskrivning av aktivitet för att nå strategi eller mål.

Tidplan:

År då åtgärd avses påbörjas respektive avslutas

Ansvar:

BKT = Bergslagens kommunalteknik – renhållaren
BMB = Bergslagens Miljö och Byggnadsnämnden
KS = Kommunstyrelsen

Utgångsår är om inte annat anges 2015. Åtgärderna är numrerade och gemensamma
för BKTs alla kommuner.
För varje åtgärd har en bedömning gjorts av den ekonomiska konsekvensen.
Kostnad

låg <50 000 kr
medel 50 000-300 000 kr
hög > 300 000 kr

För förklaring till begrepp se dokument Strategier och mål sid 11-13.
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ÅTGÄRDER

TIDPLAN

ANSVAR

KOMMENTAR

EKONOMISK
KONSEKVENS

Övergripande
Å1.

Uppdatering av
abonnentregister avfall.
Genomföra en riktad
kampanj mot de som inte
har abonnemang.

20162017

BKT

Låg

Å2.

Se över möjligheterna att
införa app för
avfallssortering samt
förebyggande av avfall.

2016

BKT

Låg

Å3.

Information på flera språk
gärna med bilder.
Samarbete med
migrationsverket och SFI
kring avfallsinformation.

2017

BKT

Låg-medel

Å4.

De kommunala
avfallsföreskrifterna ska
revideras. Inkludera
översyn av
hämtningsintervall för
avfall.

2016

BKT

Å5.

Utveckla rutiner för att
planering för avfall och
slam ska komma in tidigt i
kommunernas
planeringsarbete.

2016

BMB
plansamverkan

Låg

Å6.

Kundenkät ska
genomföras 2016 och
sedan följas upp.

2016

BKT

Medel

BMB medverka

Låg

Förebyggande av hushållsavfall
Å7.

Utveckla återbruket på de
fyra största
återvinningscentralerna.
Genomföra aktiviteter
kopplat återbruk.

20162020

BKT

Låg-medel

Å8.

Utreda möjligheterna att
ta emot bygg- och
rivningsavfall till återbruk.

2017

BKT

Låg
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ÅTGÄRDER

TIDPLAN

ANSVAR

KOMMENTAR

EKONOMISK
KONSEKVENS

Å9.

Mätning av tallrikssvinn i
äldrevården ska påbörjas.

2015

KS

Låg

Å10. Utbildning kring matsvinn
för alla berörda kök i
kommunal verksamhet;
inklusive serverande och
deltagande personal.

20162020

KS

Medel

Å11. Ta fram informationsmaterial kopplat till
matsvinn i kök i
kommunal verksamhet.

20162018

KS

Medel

Å12. System för fastighetsnära
insamling av
förpacknings- och
tidningsmaterial ska
utredas och förslag ska
utvärderas.

20162018

BKT

Låg

Å13. Genomgång av att alla
kommunala verksamheter
har abonnemang för
matavfallsinsamling.
Genomföra dialog med de
som inte har.

2017

BKT

Låg

Å14. Utreda vad som saknas för
källsortering i kommunal
verksamhet, budgetera
medel och införa
källsortering av matavfall
samt förpacknings- och
tidningsmaterial.
Införandet omfattar
sorteringsmöjlighet,
tömning och information.

20162019

KS

Hög

2018

BKT

Källsortering hushållsavfall

Farligt avfall
Å15. Se över insamlingssystem
för farligt avfall, inklusive
elavfall, för ökad
tillgänglighet (mobil
insamling, FA-vagnar,
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Insamling av
farligt avfall ska
ske på ett säkert
sätt.

Låg

ÅTGÄRDER

TIDPLAN

ANSVAR

KOMMENTAR

EKONOMISK
KONSEKVENS

2018

BKT

Eventuellt i
samarbete med
VA

Å17. Genomföra informationskampanj riktad till hushåll,
särskilt i Ljusnarsberg och
Hällefors, för att öka
utsorteringen av matavfall.

2016

BKT

Medel

Å18. Genomföra plockanalys av
det brännbara kärlavfallet
ska göras vartannat år
med start 2015.

2015,
2017,
2019

BKT

Hög

Å19. Utifrån genomförd
plockanalys utreda vilka
eventuella åtgärder som
behöver göras exempelvis
information.

2016,
2018

BKT

Låg-medel

Å20. Utreda servicenivå för
grovavfall; möjligheterna
att erbjuda hämtning av
grovavfall kontra antalet
återvinningscentraler.

2018

BKT

Låg

Å21. Införa utsortering av
isolering, grovplast (plast
utan producentansvar)
och textil på de stora ÅVCanläggningarna.

20162020

BKT

Låg-medel

Å22. Göra en årlig översyn av
öppettider ÅVC.

20162020

BKT

Låg

BKT

Medel

försäljningsansvar).
Å16. Öka information kring
farligt avfall med fokus på
kemiskt avfall samt
mediciner.

Låg-medel

Kärlavfall

Grovavfall

Latrin och slam från enskilda brunnar
Å23. Genomföra informationskampanj riktat till
hushållen med enskilda
avlopp ska genomföras
kring skötsel och tömning

2017
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ÅTGÄRDER

TIDPLAN

ANSVAR

KOMMENTAR

EKONOMISK
KONSEKVENS

20172020

BKT

Fokus på fast
boende med
avfallsabonnemang som
varken har
kommunalt VA
eller
abonnemang för
slamtömning.

Å25. Genomföra klassificering
senast 2016 av nedlagda
kommunala deponier.

2016

KS

Hög

Å26. Ta fram åtgärdsplan för
nedlagda kommunala
deponier samt utreda
ansvarsfrågor.

2017

KS

Medel

2016

BMB

av enskilda anläggningar.
Å24. Uppdatering av
abonnentregister slam.

Låg

Nedlagda deponier

Nedskräpning
Å27. Ta fram rutiner för
hantering av nedskräpning
inom kommunerna,
exempelvis gällande
skrotbilar och skogstippar.
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I samråd med
BKT och andra
berörda delar
inom kommunerna.

Låg

Kommunal Avfallsplan
2016-2020
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Underlag

2015-09-04

Förord
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen och en avfallsplan.

Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på
avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge
en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så
att utvecklingen strävar åt samma håll.
Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens Miljö och Byggförvaltning (BMB) har
medverkat. En projektgrupp med representanter från dessa har tillsammans med
extern resurs (Sweco) drivit arbetet.

Avfallsplanen gäller för perioden 2016-2020. Planen omfattar ett måldokument som
beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och
ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som
revideras årligen. Dokumentstrukturen framgår nedan där denna del är skuggad:

Avfallsplan
Underlag

Avfallsplan
Strategier och mål

Avfallsplan
Åtgärdsprogram

Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s
ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt
övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en
utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika
samråd under planprocessen. Underlaget fastställs ej i kommunfullmäktige då det
kan ändras årligen.

Utifrån behoven har en prioritering gjorts för den kommande perioden, vilket har
resulterat i avfallsplanens mål, strategier och åtgärder. Strategier och mål redogör
för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden.
Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.

Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till
uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen.

Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras. Uppföljningen
tillsammans med en analys om förändrade förutsättningar ligger sedan till grund för
en årlig revidering av åtgärdsprogrammet, se uppföljning sida 10 i dokument
Strategier och mål.
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Bakgrund
Innehåll i avfallsplanen
I del av avfallsplanen redovisas bakgrundsinformation och data över
avfallshanteringen inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT) och dess medlemskommuner Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner

Innehåll i en avfallsplan ska, enligt ”Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
(NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens
sammanställning”, bestå av:
-

Nulägesbeskrivning, inklusive förhållanden som kan påverka avfallets
mängd och sammansättning samt uppgifter om avfallsmängder, -hantering
och -anläggningar.
Uppgifter om nedlagda deponier.

-

Mål och åtgärder för insamling och behandling samt hur avfallets mängd och
farlighet kan minskas.

-

Beskrivning av hur mål och åtgärder har följts upp och kommer att följas
upp.

-

Beskrivning av hur miljöbedömning av planen genomförts.

-

-

-

Beskrivning av hur uppställda mål kan bidra till att regionala och nationella
mål nås.

Beskrivning av genomförda samråd.

Uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpacknings- och tidningsavfall
uppkommer och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar
och tidningar
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Styrande faktorer
EU
Inom EU är den så kallade avfallshierarkin styrande;

Figur 1: Avfallstrappan. Illustration av Christina Jonsson.

I direktivet sätts mål med miniminivåer för medlemsländerna till år 2020:

1. Förberedandet för återanvändning och materialåtervinning av
avfallsmaterial, som ska omfatta åtminstone papper, metall, plast och glas
från hushåll och, eventuellt, samma material från andra källor förutsatt att
dessa avfallsflöden liknar avfall från hushåll, ska öka till totalt minst 50
viktprocent.

2. Återanvändning och materialåtervinning av icke farligt bygg- och
rivningsmaterial ska överstiga 70 %

Riksdagens generationsmål

Det övergripande målet för riksdagens miljöpolitik formuleras i det så kallade
generationsmålet som innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska
vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:
-

-

-

Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att
deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad,

Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och
nyttjas hållbart,
2

-

Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt om
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas,

-

En god hushållning sker med naturresurserna,

-

-

Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga
ämnen,

Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med
minimal påverkan på miljön,

Konsumtionsmönstren för varor och tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt.

Miljöbalken

Miljöbalken anger i 15 kapitlet att varje kommun skall svara för att hushållsavfall
inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, och
hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas.

När kommunen planlägger och beslutar hur denna skyldighet skall fullgöras, skall
hänsyn tas till fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares möjligheter att
själva ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljön. Kommunen skall i sin planering och i sina
beslut vidare beakta att borttransporten anpassas till de behov som finns hos olika
slag av bebyggelse.
I sådana planer och beslut skall anges under vilka förutsättningar
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare själva får ta hand om hushållsavfall
och, när föreskrifter enligt 10 § gäller, annat avfall som uppkommit hos dem.

1993 antog Sveriges riksdag propositionen "Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad
samhällsutveckling" (den s k kretsloppspropositionen, 1992/93:180) som bl a
innehöll lagstiftningen om producentansvar. Ett bemyndigande att föreskriva om
producentansvaret gavs till regeringen. Lagen om producentansvar ingår i
Miljöbalken (SFS 1998:808), kapitel 15.
Beslut om genomförande av producentansvar för förpackningar och tidningar tog
regeringen 1994 genom förordningen om producentansvar för returpapper
(1994:1205) och förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS
1994:1235, numera 2006:1273). Genom dessa förordningar fick alla företag som
tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning ett
ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas.
Nationella miljömål

Nya nationella miljömål beslutades 2012-04-26. Gällande avfallshanteringen berörs
främst miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö samt Giftfri miljö. Nedan anges det
som har särskilt koppling till det kommunala ansvaret för avfall:
-

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att
insatser ska vidtas senast 2018 så att resurshushållningen i
livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från
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-

hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så
att även energi tas tillvara.
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det
avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Inom giftfri miljö anges etappmål som är inriktade på internationellt arbete
men i preciseringar framgår följande:
o

o

användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt
upphört,
spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är
mycket liten och
uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest
betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är
tillgängliga.

Nationell avfallsplan

”Från avfallshantering till resurshushållning” är Sveriges avfallsplan 2012-2017.
Den ersätter den tidigare avfallsplanen från 2005 ”Strategi för hållbar
avfallshantering – Sveriges avfallsplan”. Alla EU:s medlemsländer ska enligt
direktivet för avfall ha avfallsplaner. Länderna ska också ta fram särskilda program
för förebyggande av avfall, som ska vara klara 2013. Detta ska visa hur vi kan
minska våra avfallsmängder och samtidigt få dem renare.
Nedan anges mål som har särskilt koppling till det kommunala ansvaret för avfall;
-

Återanvändning av hushållsavfall ska öka, bland annat genom att
återanvändning och materialåtervinning ökar.

-

Konsumtion av textilier från nyråvara ska minska, bland annat genom att
återanvändning och materialåtervinning ökar.

-

Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått
elavfall.

-

-

Materialåtervinning av hushållsavfall ska öka och minst 90 % av hushållen
ska vara nöjda med insamlingen.
Arbeta för att produkter som hushåll vill lämna på återvinningscentraler
styrs till återanvändning.

Upplysa om miljövinster med återanvändning och ge förslag på aktörer som
kan ta emot begagnade produkter som avfallshanteringen till
kommuninvånarna.

Samarbeta med aktörer som tar emot begagnade produkter och erbjuda dem
platser för insamling inom kommunen. Det kan till exempel ske på
återvinningscentralerna, men även på andra platser i kommunen.
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-

År 2015 har matavfallet minskat med 20 % jämfört med år 2010.

-

År 2015 tas minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp tillvara och återförs
till produktiv mark, varav mist hälften återförs till åkermark.

-

År 2015 behandlas minst 40 % av matavfallet från hushåll, restauranger,
storkök och butiker så att växtnäring och energi tas till vara.

Länsstyrelsen i Örebro län har inte tagit fram några regionala miljömål utan
använder de nationella.
Avfallsutredningen

Under 2012 lades avfallsutredningen ”Mot det hållbara samhället – resurseffektiv
avfallshantering, betänkande av avfallsutredningen SOU 2012:56” fram.
Utredningen ger förslag som innebär de största förändringarna för svensk
avfallshantering på många år.
De viktigaste förslagen är som följer;
-

-

-

Kommunen ska överta ansvaret att samla in förpacknings- och
tidningsmaterial. Materialet ska lämnas till godkänd mottagare (typ FTI) på
särskild plats. Huvudalternativet är fastighetsnära insamling (optisk
sortering, flerfack, etc).

Krav på att matavfall ska sorteras ut och målet är att det ska energiutvinnas
och näringen ska återföras till jordbruksmark.

Grovavfall från hushåll ska kunna hämtas av vilken godkänd entreprenör
som helst (marknaden). Innebär att kommunen inte längre får kontroll på
dessa avfallsflöden.

Kommunen ska kunna finansiera förebyggande av avfall via avfallstaxan.
Tanken är att kommunen ska erbjuda plats vid återvinningscentraler till
intressenter som erbjuder omhändertagande av återanvändningsmaterial.

Hushållsavfall ska avse enbart avfall från bostäder och ej från verksamheter
med jämförligt avfall.
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Information om BKT
Bergslagens kommunalteknik startade år 2003 och är ett kommunalförbund för
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. Kommunalförbundet
arbetar inom områdena Avfall & Återvinning, Gata, Park & Idrott, Lokal &
Miljöservice, Vatten & Avlopp.

BKT har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i medlemskommunerna.
Avfallsavdelningen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och
planering av avfall. Avdelningen driver också åtta återvinningscentraler i området. I
de fyra kommunerna finns ca 28 200 hushåll och verksamheter som har
avfallshämtning. Insamlingen av avfall och en av återvinningscentralerna sköts av
entreprenörer upphandlade av BKT.
Medlemskommuner

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora är fyra bergslagskommuner belägna i
den norra delen av Örebro län. I regionen bor sammanlagt ca 45 000 personer, varav
en stor andel bor på mindre orter eller på landsbygd.
BEFOLKNING OCH
BOENDE, 2014-12-31
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
BKT

INVÅNARE

6 936

HUSHÅLL I
EN- OCH TVÅFAMILJSHUS

2 287

23 269

7 010

4913

1735

10 352

3 190

45 470

14 222

HUSHÅLL I
LÄGENHETER

FRITIDSHUS

1 433

1 105

783

893

3 758
1 519
7 493

1 573

949

4 520

Framtidsprognoserna för befolkningsantalet i kommunerna skiftar något. I
Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner minskar befolkningen med knappt 50
personer/år. I prognoserna för framtiden räknar man med att den minskningen
fortsätter. I Lindesbergs kommun har befolkningen minskat sedan 90-talet men
minskningen verkar ha börjat plana ut, och till och med stigit något sen ett par år
tillbaka. Enligt prognosen väntas en långsam ökning av befolkningen inom
Lindebergs kommun under kommande år. I Nora kommun räknar man också med
att invånarantalet ska öka. Se tabell nedan.
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BEFOLKNINGSPROGNOS
Hällefors

Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
BKT

INVÅNARE 2014

PROGNOS 2020

6 936

6 910

PROGNOS 2025

6 687

23 269

23 765

23 881

10 352

10 944

11 124

4 913

4 645

46 264

45 470

4 471

46 163

Näringslivsstrukturen ser lika ut för kommunerna i området, där den största
näringsgrenen är tillverkning och utvinning. På andra plats kommer vård och
omsorg, och på en delad tredjeplats finns handel och kommunikation samt
utbildning.
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Avfallsbehandling
Brännbart kärlavfall
Det brännbara avfallet som samlas in i Hällefors, Lindesberg, Nora och
Ljusnarsbergs kommuner transporteras till Karlskoga Energi & Miljös
avfallsförbränningsanläggning i Karlskoga. Där förbränns avfallet och blir till
fjärrvärme och ånga.
Matavfall

Matavfallet som samlats in i verksamhetsområdet omlastas vid tre
omlastningsstationer och transporteras vidare till Biogasbolaget AB:s anläggning i
Karlskoga, där rötas avfallet och används som råvara vid biogasproduktion,
restprodukten blir biogödsel.
Deponi

Till och med 31 december 2008 deponerades avfall från medlemskommunerna på
deponin i Södra Måle. Sedan dess har deponin stängts för mer material, förutom
konstruktionsmaterial som används vid sluttäckningen. Asbest deponeras på
godkänd anläggning enligt gällande avtal.
Farligt avfall

Kommuninvånarna kan lämna in farligt avfall på återvinningscentralerna. BKT
svarar för insamling och mellanlagring av farligt avfall. Det finns även vagnar för
insamling av farligt avfall utplacerade vid vissa affärer i området, där det går att
lämna mindre mängder glödlampor, lysrör, batterier och elavfall.
Det farliga avfallet mellanlagras vid återvinningscentralerna och hämtas av en
upphandlad entreprenör för behandling.
Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret och det är
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som står för återvinningen. Det finns
återvinningsstationer utplacerade på ett flertal ställen i medlemskommunerna där
privatpersoner kan lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Vidare driver
även BKT några små återvinningsstationer inom regionen. Se vidare tabell på sidan
20-22.
Elektronikavfall och vitvaror

Elektronikavfall och vitvaror kan antingen lämnas på en återvinningscentral, eller i
sorteringsvagnar för elavfall som BKT ställt upp på utvalda ställen i
medlemskommunerna. El-Kretsen heter det företag som tar hand om elavfall. De
hämtar elavfallet på återvinningscentralerna och transporterar det till
förbehandling och återvinning hos företag som specialiserat sig på olika elektriska
och elektroniska produkter.
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Grovavfall
Grovavfall lämnas till någon av verksamhetsområdets återvinningscentraler. För
saker som kan återanvändas, finns möjligheten att lämna dessa vid någon av BTK:s
återbrukslador. Dessa är placerade vid:
-

Gyltbo ÅVC, Hällefors

-

Skärets ÅVC, Ljusnarsberg

-

Södra Måle ÅVC, Lindesberg
Ängarnas ÅVC, Nora

Återbruksladorna är bemannade och öppna på bestämda tider av
hjälporganisationer som tar emot och säljer saker i egna butiker.
Ris- och trädgårdsavfall

Ris och trädgårdsavfall som lämnas på BKT:s återvinningscentraler, eller andra
insamlingsställen, flisas och förbränns i en träbränslepanna där det omvandlas till
energi. Energin används i tillverkningsprocessen och överskottet används på
fjärrvärmenätet. Trädgårdskomposten blandas med slam och aska för att sedan
används som konstruktionsmaterial till deponier.
Slam

Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år av BKT:s
entreprenör. Brunnarna töms av en slamsugningsbil som sedan transporterar
slammet till ett kommunalt avloppsreningsverk för behandling. Restprodukten,
rötslam, används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av avfallsdeponier.
Latrin

Hämtning av latrin sker efter budning. Latrinavfallet transporteras till Södra Måle
där latrinet separeras från kärlet och tas omhand som slam. Latrinkärlen skickas till
förbränning.
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Insamlat avfall från hushåll
Kärl- och säckavfall
I samtliga kommuner som ingår i BKT har system för insamling av utsorterat
matavfall införts. Avfallsabonnenterna har möjlighet att välja mellan tre olika
abonnemang; ”hemkompostering”, ”hämtning av matavfall” eller ”blandat avfall”.
Taxan är miljöstyrande, vilket innebär att ”hemkompostering” och ”hämtning av
matavfall” är billigare, medan ”blandat avfall” är dyrast eftersom det innebär högst
belastning på miljön.
De hushåll som väljer abonnemanget ”hämtning av matavfall” har två kärl för
avfallet. Ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för brännbart avfall.
Matavfallet sorteras i kompostpåsar av papper som ingår i abonnemanget. I
diagrammen nedan presenteras fördelningen av avfallsabonnemang per hushåll
januari 2013 för medlemskommunerna.

27%

Blandat avfall

50%

Hemkompost
Utsort matavfall

23%

Figur 2: Fördelningen mellan de tre typerna av abonnemang för avfallshämtning hos privatpersoner inom
BKT:s kommuner. Abonnemangen ”utsorterat matavfall” och ”hemkompost” innebär att abonnenten
sorterar ut det organiska matavfallet.

Det framgår av diagrammen att en större andel av hushållen i Lindesbergs- och Nora
kommuner sorterar ut matavfall. Detta kan bero på att dessa kommuner införde
system för hämtning av utsorterat avfall tidigare än Hällefors och Ljusnarsbergs
kommuner. Skillnaden i kostnad mellan blandat avfall och hämtning av matavfall är
lägre i Hällefors och Ljusnarsberg, vilket också kan vara en bidragande orsak.
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Hela BKT 2014

27%
Blandat avfall

50%

Hemkompost
Utsort matavfall
23%

Figur 3: Fördelningen mellan de tre avfallsabonnemangen, genomsnitt för alla kommuner inom BKT.

Sammantaget sorterar drygt 70 % av BKT:s kunder ut sitt matavfall, antingen för
egen kompostering eller i brunt avfallskärl.
Grovavfall

Inlämnat grovavfall till återvinningscentralerna innehåller en liten andel avfall från
företag. Det är i vanliga fall hantverkare som lämnat avfallet som förmodligen
uppstått i hushåll där de arbetat. Därmed ser inte BKT att det behöver skiljas ut för
separat rapportering av verksamhetsavfall.
Även trädgårdsavfall brukar räknas in i hushållsavfallet.
Insamlade mängder per person
HUSHÅLLSAVFALL
2014, KG/PERSON

KÄRLAVFALL

GROVAVFALL

Hällefors

194

197

Ljusnarsberg

175

276

Lindesberg
Nora

BKT, MEDEL

SVERIGE, MEDIAN
2013

192
209
193

214

FÖRPACKNINGAR OCH
TIDNINGAR

FARLIGT
AVFALL

63

5,8

247
299

66

7,0

23

75

12

22

84

255

72

195

72

11

ELAVFALL

11
36

7,9

SUMMA
HUSHÅLLSAVFALL
EXKL SLAM

49

18

526

15

618

20
16

560
576

514

KÄRLAVFALL 2014,
KG/PERSON
Hällefors

KÄRLAVFALL TILL
FÖRBRÄNNING,
KÄRL

172

Nora

29

Lindesberg
Nora

32

BKT, MEDEL

FÖRPACKNINGS- OCH
TIDNINGS-MATERIAL
2014, KG/PERSON

45

Hällefors

Lindesberg

Ljusnarsberg
Nora

BKT, MEDEL

SVERIGE, MEDIAN 2013

TIDNINGAR
O RETURPAPPER

33

29

PAPPERSFÖRP

11
17

27

13

42

15

32

14

34

13

12

3,5

127

139

102

53

77

103

5,2
6,4
5,9
6,2
5,9
5,2

21

72

25

PLASTFÖRP

ÖVRIGT

92
109

20

25

21

27
26

41

SVERIGE, MEDIAN 2013

TRÄ

19

48

Ljusnarsberg

16

23

METALL

55

24

31

193
BRÄNNBART

17

43

162

SVERIGE, MEDIAN 2013

26

18

166

BKT, MEDEL

MATAVFALL TILL
HEMKOMPOST

39

156

Ljusnarsberg

Hällefors

22

153

Lindesberg

GROVAVFALL 2014,
KG/PERSON

MATAVFALL TILL
CENTRAL BIOLOGISK
BEHANDLING, KÄRL

92
86

METALLFÖRP

2,1
1,8
2,4
1,5
1,9
1,7

GLASFÖRP

15
13
27
20
19
17

Insamlade mängder, ton
I tabellen nedan visas hur mycket hushållsavfall som samlades in i BKT:s fyra
kommuner under 2014.

Matavfallsmängderna beräknas dels utifrån hur mycket matavfall som samlas in av
BKT:s entreprenörer och som går till central behandling, dels på en uppskattning av
hur mycket som hemkomposteras.
AVFALLSMÄNGDER 2014, TON

Avfall som kommunen ansvarar för (§3)

HÄLLEFORS

Total insamlad mängd avfall (inkl farligt
avfall, slam och annat flytande avfall, exkl
förpackningar)
Insamlad mängd matavfall till biologisk
behandling

LINDESBERG

Avfall som omfattas av producentansvar
(§4)
Förpackningar och returpapper, totalt

23 046

5 622

11 431

45 963

154

910

93

445

1 602

470

1 477

381

870

3 198

10

31

9,7

16

66

162

Elektriska och elektroniska produkter
Batterier

Insamlat hushållsavfall (§3)

Kärl- och säckavfall, inkl matavfall
Matavfall

Slam från enskilda anläggningar

Fettavskiljarslam och fett/matolja från
hushåll, restauranger och storkök

154

910

Omhändertagande (§3 punkt 4)
Kärl- och säckavfall till
förbränningsanläggning

93

445

0,02

0

8 936

3 136

11 869

0

0

1 602

6 027

24 801

0

0

0

0

0

113

13

2 158

861

3 267

42

Matavfall till central biogasanläggning

159

357

12 573

0

Matavfall till central
komposteringsanläggning

110

882

1 411

1 227 3 605

Trädgårdsavfall till förbränning

112

5 824

50

Farligt avfall från hushåll

62

2 934

0

Fosforfiltermaterial

428

4 514

0

Latrin

135

1 382
1 498

Grovavfall

BKT

5 864

50

Insamlad mängd farligt avfall

LJUSNARS- NORA
BERG

0

135

0

455
455

0

0

0

62

110

357

788

1 714

3 729

28

220

745

0

65

0

225

0

858

Matavfall till reningsverk

Trädgårdsavfall till central biologisk
behandling

0

0

0

0

0

184

379

123

159

845

0

0

0

0

0

0

Matavfall som hemkomposteras i en- och
tvåfamiljshus
Matavfall som hemkomposteras i
flerbostadshus

0,3

Matavfall som mals i matavfallskvarn
Producentansvar (§4)
Returpapper

Plastförpackningar

0

0

2,5

0

17

580

136

431

1 381

37

151

30

64

282

15

Metallförpackningar

14

0

234

78

Wellpapp- och kartongförpackningar

0

392
43

65
12

151

15

686
85

Glasförpackningar

106

311

138

209

764

Bärbara batterier

162

428

112

159

861

8,6

27

8,3

14

36

Däck

1,6

Bilbatterier

Elektriska och elektroniska produkter

14

22

4,1

33

1,4

24

1,4

115
8,5
58

Återvinning
Av de olika avfallsslagen som samlas in materialåtervinns följande:
-

-

Skrot

Producentansvarsmaterial
Elavfall

Blandat hushållsavfall samt farligt avfall går till förbränning. Asbestavfall är det enda
avfallet som inte återvinns. Fördelningen mellan hushållsavfall som
materialåtervinns, energiåtervinns och som inte kan återvinnas syns i diagrammet
nedan.

Avfallsbehandling BKT 2014
0%

33%

Materialåtervinning
Biologisk återvinning

53%

Energiåtervinning
Deponering
14%

Figur 4: Fördelning av insamlat avfall efter avfallsbehandlingsmetod.

Avfallsbehandling 2014,
ton
Hällefors

Materialåtervinning

935

Biologisk
återvinning

338

Lindesberg

2 970

1 303

Nora

1 430

607

Ljusnarsberg
BKT

692

6 028

15

216

2 464

Energiåtervinning

1 650
4 360
1 614
2 120
9 744

Deponering

0
3
0
2
5

Avfall som BKT inte ansvarar för
Historiskt har gruvavfall varit det dominerande avfallet i samtliga av BKT:s
medlemskommuner. Det finns många gruvor i området och vid majoriteten av dessa
fanns ett upplag för gruvavfall. Idag kommer det mesta verksamhetsavfallet från
tillverkningsindustrin. För de allra flesta företag och verksamheter är det en
självklarhet att källsortera sitt avfall för att på så sätt minska avfallsmängderna och
öka återvinningen.
Större företag i regionen

I Hällefors kommun är stål- och verkstadsindustrin stor med Ovako Sweden AB som
kommunens största företag. I Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora är det
tillverkningsindustrin som är störst. Meritor HVS AB är det största företaget i
Lindesbergs kommun och Orica Sweden AB i Nora kommun. I Ljusnarsbergs
kommun är det Kopparbergs Bryggeri AB som är störst.
Avfallsmängder
Företagen i kommunerna ger upphov till ett varierat avfall. Framförallt ger de
upphov till förpackningsmaterial, brännbart och blandat industriavfall samt skrot.
Större verksamheter har egna system för insamling och omhändertagande av avfall.
Ofta anlitar de en entreprenör som hämtar olika avfallsslag och transporterar
avfallet till behandlingsanläggningar.

Nedan redovisas mängder från Lindesbergs återvinning AB som är den största
entreprenören för verksamhetsavfall i BKT:s upptagningsområde. Kvantiteterna kan
därför antas motsvara mängderna från de allra flesta företag i regionen. Det finns
även andra entreprenörer som samlar in verksamhetsavfall i kommunerna. Skrot
samlas i stor utsträckning in av annan entreprenör. Därmed är mängderna insamlat
skrot från verksamheter i området i verkligheten större än vad som redovisas i
tabellen nedan.
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Tabell 1: Mängden insamlat verksamhetsavfall i regionen inom de vanligaste fraktionerna.

AVFALLSLAG

MÄNGD 2006,
TON

MÄNGD 2013,
TON

Rent brännbart avfall

1 392

2 245

Osorterat brännbart avfall
Träavfall (behandlat och obehandlat)
Deponirest
Planglas

Plåtförpackningar

Hårdplastförpackningar
Glas

Wellpapp

Kontorspapper/Tryckeripapper
Krymp- och sträckfilm
Skrot

TOTAL MÄNGD

3 818
770
137

2 408
1 177
124

9

7

13

12

39

25

14

37

744

1 090

150

407

38

42

35

7 159

151

7 726

Källa: Avfallsrapport för Lindesbergs Återvinningsavfallsanläggning, 2013.

Utöver redovisade avfallsslag har Lindesbergs Återvinning (LÅTAB) även samlat in
följande fraktioner; osorterat brännbart avfall, möbelavfall, fönsterglas med karm,
stubbar, fiberduk, ris, fiberslam, konstruktionsmaterial, mineralull och betongskrot.

Jämfört med 2006 års rapportering (förra avfallsplanen) har avfallsmängderna i
redovisade fraktioner sammantaget ökat med ca 8 % (558 ton). En tydlig minskning
kan ses inom kategorin osorterat brännbart avfall, medan avfallsmängderna inom
kategorierna rent brännbart avfall, träavfall, kontorspapper/tryckeripapper samt
skrot har ökat betydligt. Skillnader i insamlade mängde kan även bero på att andra
företag har ökat eller minskat sina marknadsandelar i förhållande till Lindesbergs
återvinning.
Farligt avfall
Från de större industrierna i regionen uppkommer farligt avfall enligt nedan.
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Tabell 2: Mängd uppkommet farligt avfall från de större verksamheterna i regionen. Uppgifterna baseras på
företagens miljörapporter.

AVFALLSLAG

MÄNGD 2006,
TON

Hällefors – Ovako
Glödskalsslam 100211
153,06 ton
Emulsion 120109
357,5 ton
Fosfatslamt tvålsköljvatten 060405
11,02 ton
Spillolja 130208
24,9 ton
Lysrör/lampor 200121
0,43 ton
Asbestavfall 170601
8,52 ton
Oljeskräp 150202
12 ton
Aerosoler 160504
1,06 ton
Elektronik för sanering 200135
8,4 ton
Tvålsköljvatten 110113
82,4 ton
Emulsionsslam 120114
51,44 ton
Oljefilter 160107
0,7 ton
Fosfateringssyra 060104
3,36 ton
Glykol 160114
6,79 ton
Vattenfiltersand 191211
43,82 ton
Hällefors – Swedecote AB
EWC110111*
139 ton
EWC 11 01 05*
20,8 ton
EWC 11 01 98*
9,4 ton
EWC 11 0113*
16,9 ton
Hällefors – BillerudKorsnäs Rockhammar AB
Farligt avfall
27,7 ton
Hällefors – BillerudKorsnäs Frövi AB
Farligt avfall
8,2 ton
Farligt avfall
31,2 ton
Lindesberg – Global Castings Guldsmedshyttan AB
Oljeemulsioner 12 01 09
4,0 ton
Elektronik 20 01 36
0,05 ton
Elektronik 20 01 35
0,9 tom
Oljeprodukter 15 02 02
0,2 ton
Oljefilter 16 01 07
2,5 ton
Bindemandel 07 02 14
0,08 ton
Fosforsyra, syror 20 01 14
1,0 ton
Tomma släppfärgsbehållare och
0,06 ton
färgburkar 20 0127
Aerosoler 16 05 04
0,1 ton
Småbatterier, osorterat 20 0133
0,032 ton
Lysrör 20 0121
0,2 ton
Spillolja 13 02 08
1,4 ton

1

BEHANDLING 1
R4
D9
D9
R9
R4 D9
D1
R1
D10
R4
D9
R1
R1
D9
R1
D1

Bortskaffat externt
Bortskaffat externt
Bortskaffat externt
Bortskaffat externt
Bortskaffat externt

Återvinning externt
Bortskaffat externt
IL Recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling

R- och D-koder anger återvinning eller bortskaffande enligt definition i Avfallsförordningen SFS 2011:927.
Till förordningen finns bilagor där olika typer av återvinningsförfaranden (R=Recovery) och
bortskaffningsförfaranden (D=Disposal) finns angivna.

18

Fett+ ultraljudsolja 12 0112
Lampor, glöd och halogen En 16 0215
Tomfat, orena 15 0110
Asbest, bunden 17 06 01
Stoft 10 0911
Lindesberg – Wedevåg Tools AB
Spillolja
Spillmull och oljeemulsioner
Lindesberg – Meritor Hvs AB
Absorbenter, färgfilter 150202
Aerosoler 160504
Alkaniskt avfall, flytande 200115
Elektronik 200135
Tomfat med rester 150110
Tomfat med rester 150110
Emulsioner 120109
Fett och grafit 120112
Fettpatroner 200126
Fosfateringssköljvatten
Färgburkar 200127
Glidlack och spillvatten 080111
Glykol 160114
Kyl/Frys fr industri för behandling
200123
Kyl/Frys fr industri för behandling
200123
Lysrör 200121
Lappmedel 160708
Lösningsmedel vattenhaltiga 200113
Fosfatsalter 060313
Oljeavskiljaravfall bottensats 130502
Oljefilter 160107
PCB-avfall 170902
Blästeravfall 120116
Spillolja 130208
Syror, bonder 200114
Ackumulatorblyskrot 160601
Ljusnarsberg – Ahlstrom Ställdalen AB
Aerosoler 200127
Elektronik 200135
Fast farligt avfall 080111
Fat destruktion 150110
Färg vattenbasera 080314
Färgburkar 080111
Färgslam 80-85 % 080314
Färgslam 90 % 080314
Glykol 160114
Glödlampor 200121
Hydraulslang 130899
IBC destruktion 150110
Jord förorenad 170504
Lysrör 200121
Oljefilter 160107

2,9 ton
0,1 ton
0,04 ton
0,1 ton
15 ton

Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling
Stena recycling

25 ton
0,1 ton
326 ton
8,4 ton
2,1 ton
0,2 ton
1605 ton
10 ton
0,1 ton
117 ton
2,2 ton
108 ton
0,3 ton
1,0 ton

R1
D10
D9
R4
D10
D10
D8, R1
R1
R1
D9
R1
Ri, D8
R4
R4

1 ton
27 ton

5 st

0,3 ton
16 ton
0,2 ton
7,9 ton
34 ton
0,6 ton
0,036 ton
32 ton
60 ton
14 ton
4,9 ton
0,057 ton
0,83 ton
2,4 ton
6 st
40 ton
0,1 ton
13 ton
3,8 ton
1,1 ton
0,007 ton
0,1 ton
70 st
408 ton
0,1 ton
0,55 ton
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Externt
Bortskaffat externt

R4

R4
R1
R1
D9, D10
R3
R1
D10
D9
R9
D9
R4

NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB

Oljiga massor 150202
Plastförpackningar 150110
Småbatterier 200133
Spillolja 130208
Vattenslam lågt pH 161001
Nora – Norab AB
Explosivt avfall
Processavloppsvatten
Nora – Gyttorp, Orica Sweden AB
Sprängämnesavfall
Tändmedel exkl nonelslang
Nonelslang
Spillolja
Oljeavfall
Acrosolv
Aerosoler
Elektronikskrot
Lysrör
Emulsioner
Flytande alkaniskt avfall
Färg, lack, lim
Andra tungmetaller
Blyhaltigt slam från sandbäddsfilter
Stål- och aluminiumsplitter med
blydamm
Lösningsmedel
Blyacetat
Småbatterier
Småkemikalier, sorterade
Pikrinsyra
Aktivt kol med pikrinsyra
Svag vattenlösning med
ammoniumnitrat
Jord och sten förorenade med
ammoniumnitrat

0,41 ton
0,037 ton
0,02 ton
1,4 ton
3,3 ton

NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB
NEMAX Miljöhantering AB

400 ton
3,9 ton
53 ton
9,0 ton
0,1 ton
3,0 ton
0,14 ton
3, 0 ton
0,2 ton
0,23 ton
0,035 ton
0,11 ton
8,3 ton
5,7 ton
2,6 ton

Bofors Test Center
Bofors Test Center
Bofors Test Center
Stena
Stena
Stena
Stena
Stena
WÅAB
Stena
Stena
Stena
NLS/SAKAB
NLS/SAKAB
NLS/SAKAB

81,5 ton
9,9 ton

0,23 ton
0,13 ton
0,13 ton
0,03 ton
0,02 ton
0,20 ton
79 ton
14,6 ton

Bortskaffas externt
Bortskaffas externt

Stena
Stena
Stena
Stena
Stena
Stena
Nora Åkeri/SAKAB
MFG AB/SAKAB

Småföretagare
Småföretagare har möjlighet att lämna mindre mängder sorterat verksamhetsavfall
på samtliga återvinningscentraler. För att få lämna avfall kan de köpa
företagsbiljetter som lämnas in på återvinningscentralerna. BKT omhändertar i
övrigt enbart avfall från hushåll, vilket medför att huvuddelen av
verksamhetsavfallet transporteras och omhändertas av företagen själva.
Tillsyn

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) och Länsstyrelsen i Örebro län har det
lagstadgade lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken och dess följdförfattningar.
Tillsyn inom avfalls- och kemikalieområdet är kommunens ansvar och Bergslagens
Miljö- och Byggnämnd ansvarar för denna verksamhet. Den planerade tillsynen för
avfallsområdet omfattar bland annat bygg- och rivningsavfall under 2014 och
fortsatt inventering av nedlagda deponier och andra tillsynsprojekt inom efterbe20

handling under 2015. BMB gör även tillsynsbesök på miljöfarliga verksamheter
enligt särskilda planer.
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Avfallsanläggningar
Återvinningscentraler
BKT driver åtta återvinningscentraler inom medlemskommunerna. Hällefors,
Ljusnarsberg och Nora har en återvinningscentral i vardera kommun medan det i
Lindesbergs kommun finns det fem, en stor och fyra mindre. De stora centralerna
syns i tabell nedan. De mindre centralerna är Storå ÅVC, Centralförrådets ÅVC,
Fellingsbro ÅVC samt Frövi ÅVC. De mindre återvinningscentralerna tar enbart emot
visst återvinningsmaterial, se hemsida för vad det går att lämna.

Placeringen av återvinningscentralerna är att de flesta abonnenter har en
återvinningscentral inom två mils radie.
EGNA
MELLANLAGER ÅVC
Hällefors

Gyltbo ÅVC

SNIKOD

MOTTAGNA TILLSTÅND
MÄNGDER
AVFALL
TOTALT
TON/ÅR

TYP AV AVFALL SAMT METOD
FÖR ÅTERVINNING ELLER
BORTSKAFFANDE

11 700

Omlastning och mellanlagring av
kärl- och säckavfall från Lindesbergs och Nora kommun.
Sortering och mellanlagring av
återvinningsmaterial samt
farligt avfall.
Mellanlagring och flisning av
träavfall-

Vid enskilt tillfälle får
mängden ej överstiga:
- Annat avfall än farligt
avfall 10 ton
- Elavfall 1,0 ton
- Bärbara batterier 1,5 ton
- Bilbatterier 1,5 ton
- Farligt avfall 0,2 ton

Omlastning och mellanlagring av
kärl- och säckavfall från
Hällefors kommun.
Sortering och mellanlagring av
återvinningsmaterial samt
farligt avfall.
Mellanlagring och flisning av
träavfall.

90.40, 4 300
90.60

Samma som ovan.

Ängarna ÅVC 90.40, 6 550
90.60

Samma som ovan.

Omlastning och mellanlagring av
kärl- och säckavfall från
Ljusnarsbergs kommun
Sortering och mellanlagring av
återvinningsmaterial samt
farligt avfall.
Mellanlagring och flisning av
träavfall.

Lindesberg
Södra Måle
ÅVC

Ljusnarsberg
Skäret

Nora

90.40, 3 750
90.60

90.30

Samma som ovan.
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Sortering och mellanlagring av
återvinningsmaterial
Sortering och mellanlagring av
farligt avfall.
Mellanlagring och flisning av
träavfall.

Återvinningsstationer
BKT arbetar med information om hur man sorterar förpackningar och tidningar.
Denna information görs tillsammans med övrig avfalls- och sorteringsinformation.
Till exempel ägnas en del av den kommunalmanacka som BKT delar ut till
kommuninvånarna åt förpackningar och tidningar. Genom information hoppas man
öka mängden förpackningar och tidningar till återvinning, och samtidigt minska
felsorteringsgraden i avfallskärlen.

BKT driver själv 23 återvinningsstationer, se tabell nedan. Detta är små stationer
med små avfallskärl för förpackningsavfallet. De ligger på mindre orter i kommunen
där Förpacknings- och tidningsinsamlingen dragit in sina stationer. BKT bekostar
dessa återvinningsstationer genom avfallstaxan. Dessa stationer töms av en av BKT
anlitad entreprenör. Övriga återvinningsstationer drivs av FTI.
ÅVS, BKT
Hällefors

Rockesholm
Björksjön

Älvestorp
Grängen

Saxhyttefallet
Grängshyttan
Nygård
Skåln

Knuthöjden
Saxhyttan

Sångshyttan
Hammarn

Silvergruvan
Bredsjö
Sävsjön
Sikfors

Ljusnarsberg

Dammen, Stjänfors/Löa
Affären, Hörken
Sågverksvägen, Silverhöjden
Vattenverket, Bastkärn
Telestation, Högfors
Affären, Mossgruvan
Nora

Järnboås

I BKT:s medlemskommuner driver FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) 39
återvinningsstationer, se tabell nedan.
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ÅVS, FTI
2014-03-23
Hällefors

GLAS

ADRESS

ORT

Björkhaga
servicehus
Grönälven, efter
riksväg 63
Gyltbo (ÅVC)

Brandinvägen

Hällefors

X

Hällefors

X

Infart
Motionsvägen
Klockaskogen

Löparvägen

Gäddsjövägen
Hällevi IP
OK/Q8

Stationsvägen
Västra skolan
Lindesberg
Badet

Brandstationen
Busshållplats

Centralförrådet
(ÅVC)
Centrumplan
Centrumvägen
G:a Kvarnen

Hagaberg,
Lingonvägen
ICA Eriks livs eftr
Norra Banvägen,
parkering
Schrödersbacke
Stadsskogen

Södra Måle (ÅVC)

Gäddsjövägen

Sävenforsvägen
Basvägen

Stationsvägen
Magasingatan
Stenstavägen
Solvägen 3

Vedevågshemmet
Stafettgatan

Centrumvägen
Östannor

Lingonvägen

Hällefors
Hällefors
Hällefors
Hällefors
Hällefors
Sikfors

Grythyttan

Rockhammar
Guldsmedshyttan
Vedevåg
Lindesberg
Storå

Stråssa
Löa

Lindesberg

Harald Ericssons v 8 Ramsberg
Norra Banvägen

Fellingsbro

Högstadievägen 2

Lindesberg

Banvägen 24
Södra Måle

Södra parkeringen Kristinavägen
OK/Q8
Tempo
Bergslagsvägen 10
Ljusnarsberg

Hjulsjö

Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Frövi

Garage

Kyrkvägen 14

Järnvägsstationen

Konstmästaregatan/ Kopparberg
Flilipstadsvägen
Bergmästaregatan
Kopparberg

Industriområdets
p-plats
Järnvägsstationen
P-plats
Kopparhallen
Sopstation, Skäret
(ÅVC)

Herrgårdsvägen

Kopparberg
Bångbro

Ställdalen

Kopparberg
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X
X
X
X

KAR- METALL
TONG

PLAST

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TIDNING
AR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nora

Esstorp Västra,
bussvändslingan
ICA

Innanför/Utanför
ÅVC ängarna,
Israelssons
möbler
Pershyttan,
Folkets Hus
P-plats Gröna
Konsum
Trängbo camping
Vid cykelbanan
Vid garagen,
mittemot
golfbanan

Nora

Gunnarsbergs-vägen Nora
15
Älvtorpsvägen
Nora
Pershyttevägen
Storgatan

Heimdalsvägen
Noravägen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pershyttan

X

X

X

X

X

Nora

X

X

X

X

X

Nora
Nora

Gyttorp

25

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Nedlagda deponier
I BKT:s verksamhetsområde finns det många nedlagda deponier och avfallsupplag.
Enligt Länsstyrelsen i Örebros sammanställning finns det ca 440 deponier och
avfallsupplag i de fyra medlemskommunerna. 2 Eftersom gruvdriften varit
omfattande i regionen, är en stor del av dessa deponier gamla gruvupplag, ca 350
stycken. Det finns sammanlagt 65 nedlagda kommunala deponier innehållande
hushållsavfall, dessa listas i tabell nedan.

Under 2015 kommer de kommunala deponierna att bedömas enligt MIFO
(Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden). MIFO är ett
inventeringsinstrument som gör det möjligt att dela in förorenade områden i
riskklasser. Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och riskklassning för
att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar på ett
misstänkt förorenat område. Den första orienterande studien inom metodiken
benämns MIFO fas 1. Bedöms platsen efter fas 1 som angelägen att undersöka vidare
initieras MIFO fas 2 som innebär översiktliga miljötekniska undersökningar. Nya
fakta som kommer fram i fas 2 ligger till grund för en ny riskklassning och
bedömning om fördjupade undersökningar och eventuell efterbehandling bör
genomföras.
Riskbedömningen är indelad i fyra riskklasser:

1 – Mycket stor risk. Mätningar, undersökningar behövs och åtgärder behövs ev.
2 – Stor risk. Mätningar och undersökningar utförs för senare ställningstagande.
3 – Måttlig risk. Begränsade åtgärder behövs.
4 – Liten risk. Inga åtgärder behövs.

Nyligen avslutade deponier

I BKT:s verksamhetsområde finns inte längre några möjligheter att deponera avfall.

Det finns två nedlagda deponier som är aktuella för sluttäckning är Skärets deponi i
Ljusnarsbergs kommun och Södra Måle i Lindesbergs kommun.

2

En komplett förteckning över deponier och avfallsupplag kan fås genom Bergslagens
Kommunalteknik eller Länsstyrelsen i Örebro län.
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NEDLAGDA
DEPONIER

FASTIGHET

Hällefors
Bergslagsgården Sävsjön 1:2>2
s egen tipp
Brunnsjögruvan, Brunnsjötorp 1:1
f.d. järnmalmsgruva och deponi

PRIMÄR
BRANSCHBRANSCH KOMMENTAR
*
A

GJ

Deponi
Lungsälven
Grängshyttan
Deponi
Hammarfallstipp
en
Hjulsjö Deponi 1

Björskogsnäs 2:1

Hjulsjö Deponi 2

Hjulsjöby 2:5,
Saxhyttan 3:1>11
Hällefors 9:576

A

Deponi för
hushållsavfall
Fd soptipp för
Hjulsjö samhälle.
Hushållsavfall.
Bytipp

A

Branschinstans:B

Grythyttan 6:276

A

Ljustjärnstippen

Hällefors 9:1>11

A

Piteå Deponi

Hällefors 9:101

Rotkoppsgruvan, Långåsen 1:3,
f.d. järngruva och Långåsen 1:2
deponi

A

GJ

Saxhyttans tipp

Saxhyttan 1:385>4,
Saxhyttan 1:533>1

A

Deponi av
hushålls- och
industriavfall
Deponi av
hushållsavfall
Deponi
innehållande
hushållsavfall
Deponi för hushålloch industriavfall.
Deponi
innehållande
hushållsavfall (i
gruvhålet).
Järnmalmsgruva

Hällefors 3
(Västeråstippen)
Hällefors
deponeringsanläggning,
Gyltbotippen
Jordantippen

Lokatippen

Grängshyttan
7:4>3
Saxhyttan 1:385
Hjulsjöby 2:2,
Hjulsjöby 2:7

Hällefors 11:1

Loka 1:7

A

Deponi för
hushållsavfall
Deponi
innehållande
hushållsavfall
Järnmalmsgruva

A
A
A

A

A
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Bytipp

STATUS

RISKKLASS

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad ingen åtgärd
Förstudie - avslutad ingen åtgärd
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad
Identifiering - avslutad ingen åtgärd
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

2

Saxhyttefallets
bytipp

Saxhyttan 2:2>1,
Saxhyttan 1:406>1,
Saxhyttan 1:429>1,
Saxhyttan 1:133>1,
Saxhyttan 1:44>1,
Saxhyttan 1:339>1,
Saxhyttan 1:196>1,
Saxhyttan 1:341>1,
Saxhyttan 1:342>1,
Saxhyttan 1:350>2,
Saxhyttan 1:357>1

A

Deponi av
hushållsavfall

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Hällefors 9:1>8

A

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Hällefors 9:1

A

Norra
Allmänningbo
1:41>1
Tredingen 15:3

A

Deponi för
hushållsavfall
"Mulla" - fd
upplagsplats för
gods med (för) låg
järnhalt, slig.
Platskolning har
även skett på
"Mulla" ett par år
Deponi för
hushållsavfall
Deponi för
huhållsavfall

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Deponi vid
Lindeskolan,
äldre delen

Tredingen 15:3

A

Frövi Deponi

Näsbybacka 34:4,
Näsbybacka 24:7
Gammelbo 1:37

A

Innehåller
förmodligen både
hushållsavfall och
industriavfall.
Innehåller
förmodligen både
hushållsavfall och
industriavfall.
Innehåller
förmodligen både
hushållsavfall och
industriavfall
Innehåller
förmodligen både
hushållsavfall och
industriavfall.
Byggnation av ny
arenahall planeras.

Sundsboda 1:1

A

Sikfors bruk Sikforstippen,
upplagsplats för
slig

Silkesdammstippen
Sirsjöbergs tipp
Lindesberg
Allmänningbo
Deponi

Deponi vid
Lindeskolan, nya
delen

Gammelbo
Deponi
Gladtjärnsberget
Deponi
Grönbo Deponi

Lilla Sirsjön 1:1

RESTA 10:15

A

A

A
A
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Identifiering - avslutad ingen åtgärd
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Hidingen Deponi

Västantorp 1:8

A

Håkansboda
Deponi
Kloten Deponi

HÅKANSBODA 6:2

A

Löa Deponi

Gränseskogen
1:2>1
Östra Löa 3:29,
Östra Löa 2:37,
ÖSTRA LÖA 2:42

Morskoga Deponi Morskoga 2:4
Ramsberg
Deponi
Smedsjöns
deponi

HÅKANSBODA 6:2
Fanthyttan 5:39

A
A
A
A
A

Södra Måle (fd.
Yxe 7:5
Yxe) Deponi
Wedevåg Deponi Kvarnbackaö 1:1

A

Ålsäng Deponi

Bäjby 2:8>1

A

Viktorp 4:1,
Högfors 2:19>1

A

Ljusnarsberg
Basttjärn Deponi

Främst
hushållsavfall men
även en del
industriavfall som
hydroxid- o
zinkcyanidslam
från
ytbehandlingsindu
stri.

I
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Enligt gamla
noteringar och
muntlig info har
det lagts
hushållsavfall samt
industriavfall på
denna deponi, bla
avfall (med
impregnering) från
sågverket Thure
Eriksson Trävaror
AB, avbaningsmassor från det
intilliggande f.d.
kalkbrottet

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Kommunal
Inventering - avslutad deponering skedde förstudie ej påbörjad
fram till 70-talet.
Deponi för
Wedevåg Färg AB
och Wedevåg Tools
AB. Deponering av
färgrester,
lösningsmedel,
pigment och
slipspån.
Hushållsavfall och Identifiering - avslutad industriavfall
inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

2

Bångbro
(Dalskogen)
Deponi

Bångbro 4:2>4

I

Deponi Åstugan

Västra Born 1:223

A

Drängsarv
Deponi
Finnkullen

Södra Finnfall
4:2>1
Stora Finnkullen
1:8

A

Högfors Deponi

Högfors 5:1>1

A

Lentorp Deponi

Västra Born 1:14>1

A

Hörken Deponi

Ställberget 2:29

Ljusnarsbergs
Stortorp 1:1>8
Deponeringsanlä
ggning
Mossgruvan
Penningberget 1:1
industritipp och
motorbana
Sanbacken
Makalös 3

Sandbacken
deponi

Lund 2:4

A

Deponi för avfall
från
Bångbroverken,
bl.a. har betbad
dumpats här.
Tidigare hade vi
uppgifter om att
det fanns
gjuterisand från
Krokfors Gjuteri på
platsen. Denna
information verkar
ha varit felaktig
och att det rör sig
om en gammal
deponi. Bransch
och namn
ändrades 2010-1110
Information om
objektet kommer
från Bo ståhl
datum 1/2 2012.
Tydligen en till
hushållsavfallsdeponi nära
Finkullbergets
naturreservat. Den
redan kända
deponin Drängsarv
ligger strax SO om
den här.

A
A
A
A

A

30

Branschinstans: B.
Anl.nr:1864-60001.
Se även Skött- och
Mossgruvefälten

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Information från
Identifiering - avslutad Bo ståhl datum 1/2 inventering ej påbörjad
2012. Deponering
av hushållsavfall i
Kopparberg.
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

3

Stortorp Deponi

Finnhyttan 1:2>1,
Finnhyttan 1:1>2
Ställbergsgruvan Ställberget 6:1>1,
/Ställbergsfältet Ställberget 6:1>2,
Ställberget 6:14>1

GS

Yxsjöberg Deponi Yxsjö Gruva 1:1>1

A

Östra Born
Avfallsupplag
Östra Born Hån
(Industriavfall)

Nora
Dalkarlsberg,
Centralschaktet
(Deponi)
Dalkarlsberg,
Fallgruvan
(Deponi)
Dalkarlsberg,
Nygruvan
(Deponi)
Ekhult Deponi

Dunderbo 1:25>1
Östra Born 3:1>2

A
A

Älvhyttan 7:31

A

Älvhyttan 7:31

A

Älvhyttan 7:31

A

Nora 1:1

A

Hagagruvan
Gammelhyttan
(Haggruvefältet), 3:17>2
Deponi
Karlsäng Bikupan 18
Skojarbacken 1
(Deponi)
Karlsäng –
Skojarbacken 2
(Ängarna)
Deponi
Klacka - Lerberg
1 (Deponi)
Klacka - Lerberg
2 (Deponi)
Loberget,
Knapptorp
(Deponi)
Nybergsfältet
(avfallsupplag)

A

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Industriavfall - se
Inventering - avslutad mer under "Övrigt" ingen åtgärd
på blankett B
Upplag av
sulfidhaltig varp
samt sandmagasin.
Även Haggruvan en
bit söderut ingår i
objektet. Nedlagd
skjutbana - se mer
under "Övrigt" på
blankett B.
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Deponering i
Identifiering - avslutad gammalt gruvhål
inventering ej påbörjad
tillhörande
Hånsgruvorna.
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

A
A

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

Nora 2:2

A

KÅFALLSTORP
3:10
Timanshyttan
1:6>4
Bengtstorp 4:5>2,
Bengtstorp 2:27

A

Avfall i gruvhål

A

Sidoverksamhet:
Försvaret

Holmshyttan 5:1

A

A
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Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
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Stora Mon
Deponi
Striberg 1
(Deponi)
Striberg 2
(Deponi)
Striberg 3
(Deponi)

Timansberg
Deponi
Åkernäs Deponi
(Dyno Nobel
Sweden AB)
Övre
Kopparbäcken 1
Deponi (Dyno
Nobel Sweden
AB)
Övre
Kopparbäcken 2
Deponi (Dyno
Nobel Sweden
AB)

Skymhyttan 1:10

Timanshyttan
1:6>4
Timanshyttan
1:6>4
Timanshyttan 1:6,
BENGTSTORP 10:1

A

Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad

A
A
A

Timanshyttan 1:6

A

Fogdhyttan 2:30

A

Deponering av
schaktmassor och
byggavfall.

Gyttorps
Allmänning 2:8>8

A

Dumpning av
industriavfall i
gruvhål

Gyttorp 6:1

A

* Primär Bransch
A Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall
B Gruva och upplag - Järnmalm m.fl.
GS Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr
I
Industrideponier
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Identifiering - avslutad inventering ej påbörjad
Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad

2

Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad

3

Inventering - avslutad förstudie ej påbörjad

3

Kundenkäter
Kundenkät har genomförts 2010 och 2013. Bilderna nedan är inklusive jämförelse
med de 80 kommuner som genomförde samma enkät samt Sverigestatistik från
Avfall web. Den första frågan var ny fr 2013.

Andel som är ganska eller mycket nöjda med
kommunens avfallshantering
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Andel som är ganska eller mycket nöjda med
hämtning av hushållsavfall vid sin bostad
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Andel som är ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar
att lämna avfall vid kommunens återvinningscentral
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Andel som är ganska eller mycket nöjda med
hur det fungerar att lämna farligt avfall
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Andel som är ganska eller mycket nöjda med hur det fungerar
att lämna förpackningsavfall och tidningar
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Uppföljning av föregående avfallsplan
Avfallsplan 2009-2013. Uppföljning gjord av BKT.
ÖVERGRIPANDE MÅL

DETALJERADE MÅL 2013

UPPFÖLJNING 2014

•

2013 ska 90 % av invånarna uppleva att
avfallshanteringen ger en god service och är
användarvänlig.

2013: 75 % (svarade nöjd eller
mycket nöjd vid helhetsbedömning
av hur avfallshanteringen fungerar i
kommunen).

•

Kommunikationen med kunderna ska
förbättras.

Genomförs löpande och blivit
bättre.

•

Koldioxidutsläpp från avfallstransporter ska
minska årligen i jämförelse med 2007 års
nivåer

Svårt att mäta då uppgifter från
2007-års förbrukning saknas.

UTFALL

Övergripande
•

Avfallshanteringen ska upplevas
som användarvänlig och hålla en
hög servicegrad

Förebyggande av hushållsavfall Det vill säga det arbete som sker innan avfall uppstår inklusive återbruk
•

Avfallsminimering ska beaktas i alla
kommunala verksamheter.

•

Avfallsminimering ska beaktas vid inköp och
upphandling för kommunala verksamheter
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Samtliga kommuner har svarat att
man har infört detta (exempel på
svar: ja till stor del, ja vi kan bli
bättre).

-

Källsortering hushållsavfall Det vill säga det arbete som hushåll och företag utför när avfall uppstått och det ska sorteras rätt
•

Materialåtervinning ökar under
planperioden.

•

Avfall som går att återvinna ska
utsorteras vid källan och utsorterat
material ska återvinnas på bästa
sätt.

•

2010 ska 50 % av hushållsavfallet återvinnas
genom materialåtervinning. 2013 ska
motsvarande siffra vara 60 %.

-

54 % år 2010 enligt
sammanställning BKT.
Avfall web
34 % år 2013
31 % år 2012
37 % år 2011
- % år 2010
Enligt nuvarande beräkningsgrund
är inte målet uppnått. Ny nationell
standard för beräkning from 2011.

•

2010 ska kärlavfallet inte innehålla mer än 0,5
viktprocent farligt avfall och elavfall. 2013 ska
motsvarande siffra inte vara mer än 0,2
viktprocent.

2012 Plockanalys av kärlavfall
brännbart. Nedan visas farligt avfall
+ elavfall (viktprocent).
Lgh

Villor

Nora

0,14+0,19

0,04+0,10

Lindesb.

0,05+1,04

0,04+0,41

För Hällefors och Ljusnarsberg
saknas uppföljning.
•

2013 ska 90 % av invånarna ha kunskap om
hur de ska sortera sitt avfall och var det ska
lämnas.

Sammanfattningsvis visar svaren
på enkät 2011 att kunskaperna om
hur källsorterings ska ske är god
och den interna bedömningen är att
BKT klarar målet.

•

Kommunala verksamheter ska föregå med
gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen

Arbetet är påbörjat, men inte fullt ut
genomfört.
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Farligt avfall Det vill säga insamling, transport och behandling av utsorterat farligt avfall

•

Farligt avfall hanteras på ett för
miljön och människors hälsa säkert
sätt

•

2013 ska 90 % av invånarna ha kunskap om
vad som är farligt avfall och var man ska
lämna det

87 % enligt kundenkät 2008.
Ej med i enkät 2011 eller 2013.

Matavfall Det vill säga insamling, transport och behandling av matavfall
•

Mängden matavfall som går till
biologisk behandling (hemkompost
och central kompostering/rötning)
ska öka.

•

Senast under 2011 ska insamling av
komposterbart avfall vara infört i
Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner.

Infört.

•

2013 ska minst 80 % av alla hushåll sortera ut
sitt matavfall till biologisk behandling
(hemkompost eller central
kompostering/rötning).

73 % 2014
Antalet hushåll som sorterar ut
matavfall har ökat 3 procentenheter sedan 2013.

Grovavfall Det vill säga insamling, transport och behandling av grovavfall
•

•

Det stora flertalet av invånarna i
medlemskommunerna ska ha tillgång till en
ÅVC inom en radie på två mil.

Bedöms till stor del vara genomfört.

Latrin och slam från enskilda brunnar Det vill säga insamling, transport och behandling av latrin och slam från enskilda brunnar
Nedlagda deponier
•

•

Stängda avfallsdeponier ska sluttäckas så att
de inte kommer att påverka eller utgöra ett hot
för vattentäkter eller värdefulla naturområden

Pågår.

•

Nedlagda deponier ska ej påverka eller utgöra
betydande hot för vattentäkter eller värdefulla
naturområden.

Inventering är påbörjad under 2011.
Projekt startar 2015.
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Verksamhetsavfall
•

Rötslammet från
avloppsreningsverk ska användas
som växtnäring.

•

Avfall från verksamheter ska sorteras,
insamlas och deponeras så att
resurshushållning och uthållig miljö främjas.

Praxis vid tillsyn att informera.

•

Senast år 2015 skall minst 60 procent av
fosforföreningarna i avlopp återföras till
produktiv mark, varav minst hälften bör
återföras till åkermark.

2011: Slammet är godkänt för
spridning på åkermark. Inget påförs
idag på produktiv mark.
2013: Reglerna har ändrats för
återförsel av slam vilket försvårar
återförsel till åkermark.
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Trender som formar framtiden
Branschorganisationen Avfall Sverige har i rapport U2010:06 ”Med blicken mot
2020” beskrivit ett antal trender som formar framtiden för svensk avfallshantering.
Nedan är den sammanfattad i ett antal punkter.
Politik
•

•
•
•

•

•
•

Ökad hållbarhetsfokus
Hållbar utveckling kan definieras såsom att målet är att förbättra
levnadsstandarden för oss människor samtidigt som man ska se till att
kommande generationer ska få chansen att ha det lika bra. Hållbar
utveckling som paradigm börjar bli alltmer etablerat i världen. Hållbar är
den utveckling som innebär att vi inte tillfredsställer våra behov på ett sätt
som äventyrar andras möjlighet att tillgodose sina behov, nu eller i
framtiden.
Ökad urbanisering

Antalet människor ökar kontinuerligt i världen och inflyttningen till städer
ökar likaså, vilket gäller även i Sverige.
Ökad globalisering och gränslöshet
Produkter och tjänster blir allt mer lika världen över och resandet ökar.
Handelshinder tas bort och ökade kommunikationsmöjligheter medför att
handeln blir allt mer gränslös. Detta har också inneburit ökad
bevarandedrift av lokala marknader.
Allt tuffare offentlig ekonomi
Teknik- och produktionsutveckling medför bättre effektivitet och lägre
kostnader medan tjänstebaserad verksamhet är mycket svårare att
effektivisera vilket påverkar synen av effektiviteten hos den offentliga
sektorn.

EUs politiska makt och inflytande ökar
Ca 80 % av besluten i riksdagen inom miljöområdet baseras på EU beslut.

Ökat fokus på miljöfrågor
Miljöfokus går i vågor men trenden är att miljöfrågorna får allt mer fokus,
inte minst inom energi och hållbar utveckling.

•

Ökad komplexitet i beslutsfattande
Beslutsfattande är allt mer komplex på grund av olika omvärldsfaktorer som
kräver ökad grad av processinriktning som leder vägen fram till beslut.

•

Samarbete med grannkommuner ökar
Regionförstoring kring storstäder. Ökad teknisk integrering av kommunal
infrastruktur (VA, avfall, energi, stadsbyggnad, etc)
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Socialt
•

•

Nya värderingar och livsstilar
Vi satsar hellre på välmående än välstånd. Svenskar har icke auktoritära
värderingar vilket bland annat innebär att vi inte så lätt böjer oss/tar order
från människor med formell ställning. Unga vill i högre grad leva rätt. Vi vill
inte bara överleva eller leva längre – vi vill må bättre än bra.
Allt mer intresserade och kunniga människor
Människor ska inte bara tillgodose behov utan vill bejaka temporära behov
som innebär något extra.

Teknik
•

•

•

•

Interaktionssamhället växer fram
Ökande utbud av media och ökad misstänksamhet mot information som ska
påverka oss. Kommunikation med människor blir allt viktigare för att skapa
delaktighet och uppfylla deras behov av att bli sedda.
Fortsatt snabb förändringstakt
Förändringar sker snabbare och snabbare. Allt snabbare utveckling och
spridning inom teknik och forskning. Hastighet i teknikgenombrott och
produktutvecklingstakt är högre än någonsin.

Medieutvecklingen
Unga läser lite morgontidningar och ser lite nyheter på TV. Internetbaserad
användning ökar kraftigt bland unga och då inte minst de olika
internetgemenskaperna där deltagare hjälper och tipsar varandra om saker
och ting.
Avfallshantering
En strävan att utveckla avfallshanteringen till en högre nivå i
avfallshierarkin. Ökad konkurrens om avfall/material. Biogasproduktion.
Ökade kompetenskrav på personal som hanterar avfallsfrågor. Teknisk
utveckling inom avfallshantering och avfallsbehandling.

Samråd
Se separat dokument.
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Miljöbedömning av planen
Bakgrund
I Miljöbalken med följdlagstiftning saknas specifika bestämmelser om
miljöbedömning av nationella avfallsplaner. Enligt 6 kap 11 § Miljöbalken gäller
generellt att planer som upprättas av myndigheter och krävs i lag eller annan
författning ska miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning är utförd med utgångspunkt från
Naturvårdsverkets bedömning av den nationella avfallsplanen där stora delar är
direkt refererat om det bedöms gälla även för BKT:s kommuner.

Miljöpåverkan av regional betydelse redovisas, däremot inte miljöpåverkan från
enskilda anläggningar eller för enskilda kommuner eller invånare.

Miljöaspekterna har hela tiden tagits i beaktande under skapandet av avfallsplanen,
bland annat genom att representant från miljökontoret (BMB) har medverkat i
projektgruppen.
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6), se mer sida 1,
ska en avfallsplan beskriva hur uppställda mål kan bidra till att regionala och
nationella mål nås samt innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att
förpacknings- och tidningsavfall uppkommer och åtgärder för att främja
återanvändning av förpackningar och tidningar.

Regionala och nationella mål
För miljöaspekten av avfallshanteringen är de nationella miljökvalitetsmålen
utgångspunkten för vad som anses vara en hållbar avfallshantering. Dessa mål ligger
till grund för de mål och åtgärder som tagits för avfallshanteringen i BKT:s
medlemskommuner.

Planen innehåller exempelvis strategier om att det ska vara enkelt att lämna
produkter till återanvändning och åtgärd om utveckling av återbruk på de fyra
större åretvinningscentralerna.

Det finns också strategier, mål och åtgärder kring matsvinn samt kring ÅVC att
hushållen ska vara nöjda med ÅVC och att fler material ska gå till
materialåtervinning exempelvis textil som särskilt utpekas i den nationella
avfallsplanen.

Förebyggande av förpacknings- och tidningsavfall
Det finns en strategi om att följa den nationella utvecklingen för insamling
förpacknings- och tidningsmaterial. Åtgärd 12 handlar om att se över
insamlingssystem för dessa material. BKT:s medlemskommuner avser också att
arbeta för att främja återvinning av förpacknings- och tidningsmaterial i kommunala
verksamheter. Detta visas i mål 4 och dess åtgärder 13 och 14. Detta för att
kommunen ska föregå med gott exempel.
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Bedömning av miljöpåverkan
Även planer och program som huvudsakligen har en positiv miljöpåverkan, så som
avfallsplaner, kan medföra en betydande risk för negativ miljöpåverkan med
avseende på vissa miljöaspekter.

I tabell nedan visas en sammanställning över vilka miljöaspekter som bedöms kunna
komma att påverkas på ett betydande sätt vid genomförandet av avfallsplanen.
Påverkan på de olika aspekterna kan vara antigen positiv eller negativ eller både
positiv och negativ.
ASPEKT

Biologisk mångfald, växt- och djurliv

INTE BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
X

Befolkning och människors hälsa
Mark

TROLIGEN BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
X (positiv)

X

Vatten

X

Luft och klimatfaktorer
Materiella tillgångar
Landskap

X

Forn- och kulturlämningar samt annat
kulturarv

X

Bebyggelse

X (positiv och negativ)
X (positiv)

X

Betydande miljöpåverkan
Miljöaspekter som kan komma att påverkas på ett betydande sätt vid
genomförandet av planen:

Befolkning och människors hälsa: Om vi lyckas förebygga avfall har det positiv
betydelse för resurshushållningen samt människors hälsa och miljön i de
tillverkande länderna, det vill säga även långt utanför nationsgränsen.

Luft och klimatfaktorer: Vid genomförandet av planen kan såväl positiva som
negativa effekter förväntas uppstå genom minskade respektive ökade utsläpp av
växthusgaser och andra luftföroreningar.

Den föreslagna inventeringen av nedlagda deponier syftar till att ge ett underlag för
åtgärdsprioritering. Åtgärderna kan i sin tur minska okontrollerat läckage av
metangas från de äldre deponierna.

Målen och åtgärderna som handlar om förebyggande av avfall kommer sannolikt att
medföra minskade utsläpp av växthusgaser, särskilt i uppströmsledet.
Ökad biologisk behandling av avfall kan medföra bland annat ökade utsläpp av
växthusgaser vid lagring av avfallet inför behandling och vid kompostering. Vid
rötning till biogas ersätter biogasen ofta fossila fordonsbränslen och
koldioxidutsläppen från vägtrafiken kan därigenom minska.
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Materiella tillgångar: Genomförandet av planen bedöms ge betydande positiva
effekter när det gäller materiella tillgångar; minskad resursförbrukning till följd av
förebyggande av avfall och ökad återanvändning kan förväntas.
Inte betydande miljöpåverkan
Miljöaspekter som inte bedöms komma att påverkas på ett betydande sätt vid
genomförandet av planen:

Biologisk mångfald, växt- och djurliv: Det bedöms inte vara sannolikt att
genomförandet av planen medför en betydande positiv eller negativ påverkan på
biologisk mångfald, växt- eller djurliv.

Vatten: Generellt bedöms genomförandet av planen ge positiva effekter för yt- och
grundvatten. Föroreningsproblematiken kring lakvatten från deponier, läckage av
skadliga ämnen från upplag och avfallsbränder kan antas minska om åtgärderna
som föreslås i planen genomförs.
Mark: Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på landskapet eller
landskapsbilden.

Bebyggelse: Det bedöms inte uppstå någon betydande miljöpåverkan på bebyggelse
till följd av genomförandet av planen.

Forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv: Det bedöms inte uppstå betydande
miljöpåverkan på kulturmiljövärden till följd av genomförandet av planen.
Avfallsplanen behandlar inte lokalisering av nya avfallsanläggningar, varför
eventuell påverkan på forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv kommer att
bli frågor i kommande tillståndsprövningar av verksamheter samt i fysisk planering
och avfallsplanering på kommunal nivå.
Förslag till åtgärder

Vid framtagandet av denna miljöbedömning har det inte identifierats någon sådan
betydande negativ miljöpåverkan som föranleder särskilda åtgärder för att hindra
eller motverka miljöpåverkan vid genomförandet av avfallsplanen.
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Kommunal Avfallsplan
2016-2020
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Strategier och mål

2015-09-04

Förord
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller för kommunen och en avfallsplan.
Syftet med en avfallsplan är att tydliggöra kommunens ambitioner på
avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det är också viktigt att ge
en helhetsbild över avfallshanteringen för politiker, invånare och verksamheter så
att utvecklingen strävar åt samma håll.
Kommunala avfallsplanen är framtagen i en process där Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens Miljö och Byggförvaltning (BMB) har
medverkat. En projektgrupp med representanter från dessa har tillsammans med
extern resurs (Sweco) drivit arbetet.
Avfallsplanen gäller för perioden 2016-2020. Planen omfattar ett måldokument som
beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden samt ett åtgärdsdokument och
ett underlagsdokument som beslutas i kommunstyrelse eller motsvarande och som
revideras årligen. Dokumentstrukturen framgår nedan där denna del är skuggad:

Avfallsplan
Underlag

Avfallsplan
Strategier och mål

Avfallsplan
Åtgärdsprogram

Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s
ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt
övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en
utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika
samråd under planprocessen. Underlaget fastställs ej i kommunfullmäktige då det
kan ändras årligen.
Utifrån behoven har en prioritering gjorts för den kommande perioden, vilket har
resulterat i avfallsplanens mål, strategier och åtgärder. Strategier och mål redogör
för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden.
Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.
Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till
uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen.
Varje år ska uppföljning av strategier och mål genomföras. Uppföljningen
tillsammans med en analys om förändrade förutsättningar ligger sedan till grund för
en årlig revidering av åtgärdsprogrammet, se uppföljning sida 10 i dokument
Strategier och mål.
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Avfallshantering
System och ansvar
Kommunerna ansvarar för att omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall.
Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa kommunal renhållningsordning med
föreskrifter och avfallsplan och att besluta om renhållningstaxa.
Alla hushåll är skyldiga att sortera ut avfall enligt av kommunfullmäktige beslutat
system (minimum farligt avfall, tidningar och förpackningsmaterial).
Kommunens utsedda renhållare ansvarar för att ombesörja det kommunala
ansvaret med att insamla och omhänderta hushållsavfall och därtill hörande
administration och service.
I BKTs kommuner väljer abonnenterna om man vill sortera ut matavfall till rötning,
hemkompostera det eller lämna som blandat avfall. Rötning av matavfallet och
förbränning av det brännbara avfallet upphandlas.
I flerbostadshus är fastighetsägare ansvarig för att informera boende om gällande
regler om avfallshantering och att tillhandahålla utrymmen och ge förutsättningar i
övrigt för att ordna avfallshantering.
Förpacknings- och tidningsmaterial som normalt lämnas vid återvinningsstationer
(ÅVS) ansvarar producenterna för att samla in och omhänderta (ej kommunen).
Grovavfall lämnas vid en återvinningscentral (ÅVC).
Ansvaret för verksamheternas avfall åligger verksamhetsutövarna.
Länsstyrelsen och kommunens tillsynskontor ansvarar för tillsyn,
anmälningar/tillståndsärenden och myndighetsbeslut enligt gällande regelverk.
I underlaget framgår fakta och statistik om den kommunala avfallshanteringen.

Styrkor och svagheter
Kommunerna tar varje år fram statistik i branschföreningen Avfall Sveriges ”Avfall
web”. Under 2010 och 2013 genomfördes kundenkät. Resultat redovisas mer
utförligt i underlagsdelen. Diskussioner har förts under workshop. Utifrån detta kan
styrkor och svagheter sammanfattas enligt följande;
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STYRKOR

KOMMENTAR

Återbruk finns i alla kommuner.

Bemannat av hjälporganisationer.

Minska matsvinnet har arbetats aktivt
med. Fokus på skolkök.

Drivs av kommunerna.

Almanacka med sorteringsguide ges ut
årligen och är uppskattad.
Insamlat kärlavfall; alla kommuner har
liten mängd jämfört med övriga Sverige.

Dock finns det hushåll saknar
avfallsabonnemang.

Matavfall sorteras ut och rötas.

Antalet abonnemang där matavfallet
sorteras ut kan öka.

Samma insamlingsentreprenör för kärloch säckavfall i alla kommuner

Ger möjlighet till transportoptimering,
minskad administration, ruttoptimering.

Många ÅVCer. En stor ÅVC per kommun
samt flera små.

De mindre ÅVC:erna tar inte emot alla
fraktioner. Öppet en kväll per vecka.

Allt grovavfall sorteras.

Allt avfall får lämnas på ÅVC det ska
dock vara sorterat. Säckar får inte
lämnas på ÅVC.

SVAGHETER

KOMMENTAR

Information på andra språk saknas.

Det finns ett större behov.

Insamlat grovavfall; Ljusnarsberg har
mycket stor mängd. Hällefors och Nora
har ganska stora mängder jämfört med
Sverige.

Utveckling av återbruk kan minska
detta.

Vad händer med slammet från enskilda
brunnar efter att sluttäckning av deponi
är klar?

Sluttäckning kommer att pågå under
hela denna avfallsplaneperiod. Något att
tänka på inför nästa avfallsplan.

Kommunernas föreskrifter om
avfallshantering behöver ses över.
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Utmaningar för avfallshanteringen
En avfallsplan ska möta behovet av att utveckla hanteringen av såväl det befintliga
avfallet som de föremål som istället för att bli avfall kan hitta nya användare och nya
användningsområden.
Dessa behov bestäms av:
-

mål och regler som sätts av EU, riksdag, regering och nationella myndigheter

-

samhällsutvecklingens tekniska, sociala och politiska dimensioner

-

regionens specifika aktuella förutsättningar i form av invånare, avfallsflöden
och befintlig infrastruktur för avfallshanteringen

Dessa områden finns närmare beskrivna i Avfallsplanens underlagsdel. I det följande
redogörs kortfattat för vilka utmaningar som följer av dess punkter.
Miljö- och resursfrågornas utrymme i den offentliga debatten varierar stort över
tiden. Den långa trenden är dock att de långsiktiga hållbarhetsfrågorna blir allt
viktigare både för enskilda individer, för företag och organisationer och för politiska
beslutsfattare. Det innebär att förväntningarna på slutna, effektiva och rena
kretslopp ökar vilket förutsätter en fortsatt utveckling av teknik och kompetens
inom avfallshanteringen. Exempel på aktuella krav är förväntningar på att minska
avfallet inom livsmedelssektorn samt att ta vara på matavfallets energiinnehåll.
Konkurrensen om avfallets resursvärden och uppdraget att ta vara på det ökar. En
allt snabbare teknikutveckling innebär både en utmaning att kunna ta hand om nya
produkter och nya material och en möjlighet att utveckla nya metoder för
avfallshanteringen.
Den politiska inriktningen från EU-nivå och nedåt kan beskrivas som en strävan att
minska avfallsmängderna och åstadkomma resurseffektiva och giftfria kretslopp.
Avfallshierarkin eller avfallstrappan åskådliggör den grundläggande strategin i detta
arbete. Avfallshierarkin är fastställd på EU-nivå och ska tillämpas i lagstiftning och
avfallsplaner på både nationell och lokal nivå.

Figur 1: Avfallstrappan. Illustration av Christina Jonsson.
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Strategier och mål
Övergripande mål och riktlinjer
EU direktiv
Nationella miljömål
Nationell avfallsplan

Utvärdering av
tidigare
avfallsplan

BKTs
förutsättningar

Samhällstrender

Strategier
Strategier som visar det arbetssätt
som ska tillämpas för att nå de
övergripande målen

Åtgärdsprogram
Åtgärder som visar
tydliga delsteg på
vägen mot målen

Mål
Preciserade mätbara mål i
kommunerna utifrån övergripande
mål och riktlinjer

Utveckling av resurseffektiva och rena kretslopp
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Strategier och mål är sedan indelade i ett antal delområden som avser att täcka in
avfallsområdets alla perspektiv, utifrån den kommunala avfallsplanens
ansvarsområde. Strategier och mål utgör en prioritering av avfallsarbetet för den
kommande planperioden. I avfallsplanens underlagsdel finns dessa delområden
belysta utifrån en utvärdering av tidigare avfallsplan och de samlade behov som har
framkommit i avfallsplaneprocessen.
För varje delområde har det fastställts mål som är mätbara. Till dessa mål har det
kopplats strategier som visar på det arbetssätt som generellt ska tillämpas för att nå
de preciserade målen. I det separata åtgärdsdokumentet finns därtill specificerade
praktiska åtgärder angivna som utgör tydliga delsteg på vägen mot målen.

Övergripande
Övergripande för samtliga områden
Strategier


Avfallshanteringen ska vara rättvis1 och effektiv.



Samtliga fastighetsinnehavare till fastighet, där hushållsavfall uppkommer, ska
ha abonnemang för aktuellt avfallsslag.



Information och kommunikation ska utvecklas.



Främja ny teknik för information.

Förebyggande av hushållsavfall
Det vill säga det arbete som sker innan avfall uppstår inklusive återbruk
Strategier


Mängden avfall ska minska.



Det ska vara enkelt att lämna produkter till återanvändning och avfall till
förberedelse för återanvändning (NV).



Mängden matsvinn (användbar mat som slängs) ska minska.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
1. Kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheten att lämna saker till
återbruk.
Fråga kunderna i början av planperioden och bli 10 % bättre under perioden.

1

Med rättvis avses rättvis inom kommunen oavsett var man bor. Med rättvis avses också rättvisa
inom kollektivet och mellan olika abonnentgrupper.
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2. Alla kök i kommunal verksamhet (tillagning och mottagning):
Mängden kökssvinn per tillagad portion ska minska med 30 %. (Baseras på
mängd mat som slängs i köken. Skal och liknande som ”måste” slängas räknas
inte med.)
3. Alla skol- och förskolekök kommunal verksamhet:
Mängden tallrikssvinn per tillagad portion ska minska med 10 % (Baseras på
mängd mat som slängs från tallrikar. Följs upp genom att mäta minst en vecka
per termin.)

Källsortering hushållsavfall
Det vill säga den sortering som hushåll och företag utför när avfall har uppstått
Strategier


Utvecklingen för insamling av förpacknings- och tidningsmaterial ska följas.



Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten
beträffande källsortering på arbetsplatsen.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
4. Alla kommunala verksamheter ska ges förutsättningar för källsortering av det
avfall som uppkommer (matavfall samt förpacknings- och tidningsmaterial).

Farligt avfall
Det vill säga insamling, transport och behandling av utsorterat farligt avfall
Strategier


Det ska vara enkelt att lämna farligt avfall och elavfall.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
5. Andelen farligt avfall och elavfall ska vara max 0,5 % i kärl- och säckavfall.

Kärlavfall
Det vill säga insamling, transport och behandling av kärlavfall
Strategier


Matavfall ska behandlas biologiskt.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
6. Andelen hushåll som sorterar ut matavfall till biologisk behandling (rötning eller
hemkompostering) ska öka till 80 % (71 % 2013).

6

7. Andelen matavfall i kärlet för brännbart ska minskas. Plockanalys ska visa på 5
procentenheters minskning under planperioden.
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Grovavfall
Det vill säga insamling, transport och behandling av grovavfall
Strategier


Hushåll ska kunna lämna grovavfall på ett enkelt sätt



Fler materialslag ska sorteras ut till material-återvinning



Utvecklingen för textilåtervinning ska följas och införas när system finns

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
8. Minst 80 % av hushållen ska vara ganska eller mycket nöjd efter besök vid
kommunens återvinningscentral (77 % år 2013).

Latrin och slam från enskilda brunnar
Det vill säga insamling, transport och behandling av latrin och slam från enskilda
brunnar
Strategier


Miljöpåverkan från enskilda avlopp ska minska.



Den nationella utvecklingen kring minireningsverk och fosforfällor ska följas och
verksamheten anpassas utifrån den.

Nedlagda deponier
Strategier


Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska.

Mål år 2020 (basår 2015 om inte annat anges)
9. Samtliga nedlagda kommunala deponier ska klassificeras enligt MIFO1 och 22

Nedskräpning
Strategier


2

Nedskräpningen ska minska.

1 MIFO fas 1 är en orienterande studie. Riskklassningen av området görs utifrån besök på platsen och tillgängliga uppgifter om vilken verksamhet

som bedrivits, vilka ämnen som hanterats m.m. MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen på platsen. Syftet är främst att
kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter dessa förekommer samt spridningsvägar.
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Förväntade konsekvenser
Miljökonsekvenser
Syftet med avfallsplanen är att tydliggöra kommunens ambitioner på
avfallsområdet, utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen ska ge en
helhetsbild över avfallshanteringen så att alla (politiker, medborgare, hushåll och
verksamheter) som berörs av avfallsplanen kan bidra till att utvecklingen går åt rätt
håll.
Den politiska inriktningen från EU-nivå och nedåt är den så kallade avfallstrappan,
vilken innebär att minska mängden avfall och att uppnå resurseffektiva och giftfria
kretslopp.
Utifrån de inriktningen och uppsatta mål och åtgärder är den samlade
miljöbedömningen av arbetsgruppen att åtgärderna framförallt medför en positiv
miljöpåverkan, framförallt genom;
-

minskad resursförbrukning genom ökad återanvändning och
materialåtervinning samt minskat matsvinn

-

ökad källsortering

-

ökad information

När det gäller transporter för avfallet, från hushåll och andra verksamheter är det
svårt att bedöma om de kommer att öka eller minska. Om ansvarsfördelningen för
förpackningsmaterial förändras och kommunerna väljer att införa fastighetsnära
insamling av förpacknings- och tidningsmaterial kan transporterna öka, eftersom
det behövs särskilda fordon för att samla in flera fraktioner samtidigt. Å andra sidan
behöver hushållen inte göra egna resor för att lämna in sitt källsorterade avfall
vilket kanske sammantaget leder till minskade transporter. BKT kan ställa miljökrav
på insamlingsfordon vid upphandling.

10

Uppföljning
Planen ska årligen följas upp med BKT som ansvarig.
Den organisation som har tagit fram avfallsplanen behålls. Arbetsgruppen bör
träffas ca fyra gånger per år för att driva arbetet framåt. Arbetsgruppen rapporterar
årligen i augusti till först styrgruppen och sedan vidare till KS.
Åtgärdsprogrammet kan revideras årligen av arbetsgrupp tillsammans med
styrgrupp (delar av BKT:s direktion där respektive kommun är representerad).
Större avvikelser från ursprungligt åtgärdsprogram ska godkännas politiskt på
sedvanligt sätt.
Rapportering och förankring till styrgrupp och kommunstyrelse (KS) i samband
med kommunernas budgetprocess.

Jan-mars
Framtagande av
statistik

Juin-okt

April-maj

Rapportering och
förankring styrgrupp
och KS

Summering och
uppföljning
arbetsgrupp

Maj-juni
Planering och
revidering
arbetsgrupp
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Förklaringar
BEGREPP

FÖRKLARING

Avfall Sverige

Rikstäckande branschorganisation där kommuner och
företag är medlemmar. Arbetar för att hjälpa
medlemmarna i dess utveckling av avfallsverksamheten
och agerar som lobbyist mot myndigheter och samhälle.

Gemensamma
hämtställen

Plats där flera fastighetsägare fått godkännande om att
lägga sitt kärlavfall (matavfall och brännbart) i
gemensamma behållare. Används exempelvis vid
förhindrande transportförhållanden eller när
fastighetsägare vill effektivisera hämtningsarbetet
(lägre avgifter).

Delade kärl

Två fastighetsägare som överenskommer om att dela
abonnemang på ett kärl. Används exempelvis när
fastighetsägare vill effektivisera hämtningsarbetet.

Farligt avfall

Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till
exempel giftigt, cancerframkallande, explosivt eller
brandfarligt. Formellt sett avfall som är markerat med *
i bilaga 2 till Avfallsförordningen 4 §.

FNI

Fastighetsnära insamling.

FTI

Förpacknings och tidningsinsamlingen.

Förebyggande av avfall

Åtgärder som vidtas för att hindra att avfall
uppkommer. Exempelvis minimera inköp av skolmat,
undvika inköp av produkter eller lämnande av använda
saker till återanvändning.

Grovavfall

Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det
inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl

Hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall

Från hushåll:
- Matavfall och brännbart som läggs i kärl
- Grovavfall
- Latrin och slam från enskilda avloppsanläggningar
- Farligt avfall
- Avfall som omfattas av producentansvar
Från verksamheter:
- Hushållsavfall och städavfall från
personalutrymmen, restauranger, storkök och
liknande
- Slam från fettavskiljare
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- Matlagningsfett från verksamheter
- Latrin
Hemkompost

Hemkompostering innebär att fastighetsägaren själv tar
hand om sitt komposterbara avfall året om.

Kärl- och säckavfall;
matavfall

Tre olika abonnemang kan väljas inom BKT:
-

Hämtning av blandat avfall

-

Hämtning av restavfall och hämtning av
matavfall

-

Hämtning av restavfall med hemkompost

Kärl- och säckavfall;
restavfall

Restavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning
som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i
soppåsen.

Matsvinn

Användbar mat som slängs. Matsvinn kan följas upp på
olika sätt. I denna avfallsplan används kökssvinn och
tallrikssvinn:
-

Kökssvinn baseras på mängd mat som slängs i
exempelvis skolköken. Skal och liknande som
”måste” slängas räknas inte med

-

Tallrikssvinn baseras på mängd mat som slängs
från tallrikar; alltså mat som har blivit över när
exempelvis en elev har ätit.

Plockanalys

Undersökning där avfall på ett systematiskt och
statistiskt vedertaget sätt sorteras i efterhand för att
utröna hur väl källsorteringen fungerar.

Producentansvar

Producenters ansvar för vissa utpekade produkter
under hela dess livscykel inklusive design, produktion
och omhändertagande som avfall. Exempelvis
tidningspapper och förpackningar av papper, wellpapp,
glas och metall. Även däck, bilar, läkemedel och elavfall
omfattas.
Mer om producentansvar framgår av www.ftiab.se.

Renhållare

Av kommunen utsedd förvaltning, kommunalägt bolag
eller kommunalförbund som ombesörjer kommunens
ansvar inom avfallshanteringen enligt miljöbalken.

Rötningsanläggning

Anläggning där biologiskt avfall bryts ned utan tillgång
till syre. Rötgas och rötrest bildas. Rötgas kan användas
för energiutvinning och rötrest för näring.

Återanvändning

Användning av en kasserad produkt utan föregående
förädling. Exempelvis när hushåll lämnar saker till
återbruk eller biståndsorganisationer där saken ska
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användas till samma ändamål som den är gjord för.
Återvinning

Användning, behandling eller omhändertagande av
material, näringsämnen eller energi från avfall.
Exempelvis glas, papper, tidningar och metall återvinns
till framställning av nya produkter.

Återvinningscentral
(ÅVC)

Bemannad anläggning för mottagning av grovavfall,
farligt avfall, trädgårdsavfall, etc

Återvinningsstation
(ÅVS)

Obemannad mindre anläggning för mottagning av
förpackningar och returpapper. Ansvar förpackningsoch tidningsinsamlingen (ej kommun).
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Datum

2016-01-14

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, dnr KS 15/00397
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-11 § 133
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10 § 38
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB, daterad 2016-01-01
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag på nytt
ägardirektiv för Hällefors Bostads AB utifrån kommunfullmäktiges beslut
2015-02-10. Förslaget har utarbetas efter kommunens företagspolicy och de
riktlinjer som finns. Dessutom har förvaltningen utgått ifrån en gemensam
rekommendation från Sveriges kommuner och landsting och SABO
Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - en
handledning (2011) och lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag. Förslaget är helt omarbetat utifrån nu gällande lagstiftning
och en minskad detaljnivå.
Bolagets primära uppgift är att tillhandahålla bostäder för kommunens
invånare. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och
därtill som en del av den kommunala organisationen bidra till att främja
hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen.
Kommunfullmäktige utövar ägaransvaret i bolaget. Bolaget ska se till att
fullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Yttrande ska inhämtas av fullmäktige
såvitt avser:
a) förändring av aktiekapital
b) ny upplåning med kommunal borgen
c) bildande eller förvärv av dotterföretag
d) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:

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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•
•
•
•
•

Bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv
kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer som och
funktionella lokaler.
Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en
miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars
material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen.
Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och
funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende.
Bolaget ska medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra
individuella val i sitt boende.

Ekonomi

I förslaget finns ekonomiska krav på bolaget som dels innebär att bolagets
avkastning på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga statslåneräntan
föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig understiga 2 procent.
Och dels att bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
Folkhälsa

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

Ett av bolagets verksamhetsmål ska vara att sträva efter att i alla delar
bygga på en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus,
vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.

-

Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) och Ritha Sörling (V) att de inte deltar i beslutet.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande stort fokus på seniorboenden vilken
besvaras av Christina Johansson och Ewa Lindbäck, båda (M).
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande ”individuella val” för
hyresgästerna vilken besvaras av Christina Johansson (M).
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till nytt ägardirektiv för Hällefors Bostads AB antas.
Tidigare ägardirektiv för Hällefors Bostads AB upphör därmed att gälla.

Dokumenttitel

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Typ av styrdokument

Ansvarig utgivare

Ansvarig författare

Giltighetsdatum

Policy

Hällefors Kommun
Kommunfullmäktige

Ekonomichef

01.01.2016

Dokumentförteckning

Organisation

Enhet

Datum nästa revision

A-E-0501

Kommunförvaltning

Ekonomi

01.01.2019

Ägardirektiv för
Hällefors Bostads AB
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Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget)
antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun den xx och fastställda av
bolagsstämma i bolaget den xx.

1

Bolaget som kommunalt organ

Bolagets primära uppgift är att tillhandahålla bostäder för kommunens
invånare.
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och därtill
som en del av den kommunala organisationen bidra till att främja hållbar
utveckling och tillväxt inom kommunen.
Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i
Aktiebolagslagen, Kommunallagen, Lagen om allmännyttiga bostadsföretag,
övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med
utfärdade ägardirektiv.
Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala likställighetsprinciperna
om inte annat följer av lag eller annan författning.
Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget skall därför utföra sin
verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja
utveckling och tillväxt inom kommunen.
Bolaget ägs av kommunen och har att följa av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen med delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige och/eller kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven
ordning.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa
utfärdade direktiv om det ej står i strid med tvingande bestämmelser i
aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

2

Kommunfullmäktiges roll

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

3

Kommunstyrelsens roll

Bolaget står under uppsikt av kommunstyrelsen, som enligt delegation
företräder ägaren. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin
verksamhet. och det är kommunstyrelsen som utövar kommunens
styrfunktion över bolaget.
Bolaget skall årligen till kommunstyrelsen inge innevarande års budget samt
en treårig verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som
de begär. Karaktären och omfattningen av informationen skall fastställas efter
samråd med bolagets styrelse.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet
omfattar ej handling för vilket gäller sekretess enligt lag.

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Verksamheten i bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar
för organisationen i dess helhet trots att fördelarna överväger för bolaget.

5

Likställighetsprinciperna m m

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala
likställighetsprinciperna om ej annat följer av lag eller annan författning.
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med
kommunal kompetens.

6

Mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:
• Bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv
kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer som och
funktionella lokaler. I detta arbete ska bolaget verka för och ha
skyldighet att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med
kommunen i markförvärvs och planeringsfrågor.
• Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en
miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars
material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
• Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen.
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•
•

7

Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och
funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende.
Bolaget ska medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra
individuella val i sitt boende.

Ekonomiska mål och krav

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom
avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att budget
behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid
fastställande av sådana mål och krav.
Bolagets avkastning på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig
understiga 2 procent.
Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
Vinstutdelningen i bolaget styrs av lagen (2010:879) om allmännyttiga
bostadsaktiebolag enligt 18 kapitlet och utdelningen får aldrig överstiga vad
som följer lagen.

8

Årshandlingar

Bolaget ska årligen senast vid utgången av januari månad tillhandahålla
kommunstyrelsen de underlag som styrelsen begär för upprättande av
kommunens sammanställda redovisning enligt lag om kommunal redovisning.

9

Verksamhetsplan och budget m m

Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa dels affärsplan och dels
verksamhetsplan och budget för de fem närmaste räkenskapsåren, varav det
första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska
innehålla mål och mätetal som visar hur bolaget avser att nå de
verksamhetsmål och ekonomiska krav som fastställts i ägardirektiv.
Handlingarna ska lämnas till kommunen senast under december månad
årligen. av kommunfullmäktige. Verksamhetsplan och budget skall delges
kommunen enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och
ekonomistyrningspolicy.

10 Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse skall utöver vad aktiebolagslagen och årsredovisningslagen i
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunen i direktiven och av
fullmäktige i övrigt uppställda mål utifrån kommunens riktlinjer för
verksamhets- och ekonomistyrningspolicy.
I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och
verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och
ägardirektiven förverkligats under året.
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11 Informationsskyldighet
Det åligger bolaget att till Hällefors kommun översända kopior av:
a) protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma
b) bolagets årsredovisning
c) bolagets revisionsberättelse/granskningsrapporter
d) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
Bolaget ska årligen när bolagets årsredovisning och revisionsberättelse
framställs vid kommunfullmäktiges sammanträde genom ordförande och
verkställande direktör besvara frågor om bolagets verksamhet.
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända:
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras
omedelbart.
Innehåller handling som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av
sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling
vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material
skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

12 Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a ska redovisas arbetsfördelningen
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.

13 Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även
om han ej ersätter ledamot.
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

14 Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
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I VD-instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra
till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens
kompetens. Där ska vidare anges i vilken omfattning verkställande direktören
för styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda
anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.
I instruktionerna ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till
löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens
kompetens.
I instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen ska anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda
anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

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

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

17 Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som kommunstyrelsen
anvisar, även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för
verkställande direktör i bolag inom den kommunala företagskoncernen.
Bolaget skall samråda med kommunstyrelsen i förväg för det fall bolaget
önskar tillämpa egna, ytterligare policyprogram m m av angivet slag.
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS) skall beräknas för all
tid i den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens
direkt eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning
inför eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning.
Företrädesrätt följer bestämmelserna i LAS och innebär att arbetstagarna har
företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de senast tjänstgjorde.
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18 Arbetsgivarpolitisk konsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens centrala arbetsgivarpolitiska
funktion konsultativt för råd och stöd, utbildning, information m m på
motsvarande sätt som gäller för den övriga kommunala koncernen.

19 Arbetsgivarorganisation
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation och anlita den
pensionsadministratör som kommunen anger.

20 Kollektivavtal m m
Bolaget skall följa de kommunala riktlinjerna för löneutveckling och
anställningsvillkor och i övrigt skall kollektivavtal av principiell art
informeras kommunstyrelsen.

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

22 Arbetsgivargåvor
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall
utges enligt samma riktlinjer som i kommunen i övrigt.

23 Revisorer och lekmannarevisorer Revision
Lekmannarevisorn ska i sin granskning särskilt försöka utvärdera bolagets
uppfyllelse av målen för bolagets verksamhet och ekonomiska krav samt
redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s rekommendation om gemensam
revision eller motsvarande tillämpas.
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen i punkt 6 samt redovisa vad därvid
framkommit i granskningsrapporten.

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

25 Samordning och samverkan inom IT-området
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor inom
området ska ske mellan kommunen och bolaget. Kommunförvaltningen inom
kommunen skall konsulteras innan viktigare beslut fattas inom IT-området.
Kommunförvaltningen bistår bolaget med råd och information.

26 Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.

27 Sekretess
Styrelsen skall tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i
2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det
åligger styrelsen i enlighet med sekretesslagens regelverk att bevaka skyddet
för bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och
ekonomiska förhållanden.
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Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget)
antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun den xx och fastställda av
bolagsstämma i bolaget den xx.

1

Bolaget som kommunalt organ

Bolagets primära uppgift är att tillhandahålla bostäder för kommunens
invånare.
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och därtill
som en del av den kommunala organisationen bidra till att främja hållbar
utveckling och tillväxt inom kommunen.
Bolaget ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av bestämmelser i
Aktiebolagslagen, Kommunallagen, Lagen om allmännyttiga bostadsföretag,
övrig tillämplig lagstiftning och gällande bolagsordning samt i enlighet med
utfärdade ägardirektiv.
Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala likställighetsprinciperna
om inte annat följer av lag eller annan författning.

2

Kommunfullmäktiges roll

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

3

Kommunstyrelsens roll

Bolaget står under uppsikt av kommunstyrelsen, som enligt delegation
företräder ägaren. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin
verksamhet.

4

Mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:
• Bolaget ska sträva efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv
kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer som och
funktionella lokaler.
• Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en
miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars
material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet.
• Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen.
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•
•

5

Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och
funktionshindrade erbjuds goda möjligheter till ett attraktivt boende.
Bolaget ska medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra
individuella val i sitt boende.

Ekonomiska krav

Bolagets avkastning på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig
understiga 2 procent.
Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.

6

Årshandlingar

Bolaget ska årligen senast vid utgången av januari månad tillhandahålla
kommunstyrelsen de underlag som styrelsen begär för upprättande av
kommunens sammanställda redovisning enligt lag om kommunal redovisning.

7

Verksamhetsplan och budget m m

Bolaget ska årligen utarbeta och fastställa dels affärsplan och dels
verksamhetsplan och budget för de fem närmaste räkenskapsåren, varav det
första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska
innehålla mål och mätetal som visar hur bolaget avser att nå de
verksamhetsmål och ekonomiska krav som fastställts i ägardirektiv.
Handlingarna ska lämnas till kommunen senast under december månad
årligen.

8

Förvaltningsberättelsen

I bolagets förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas hur styrelsen och
verkställande direktören anser att det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet inom ramen för de kommunala befogenheterna har utförts och
ägardirektiven förverkligats under året.

9

Informationsskyldighet

Det åligger bolaget att till Hällefors kommun översända kopior av:
a) protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma
b) bolagets årsredovisning
c) bolagets revisionsberättelse/granskningsrapporter
d) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
Bolaget ska årligen när bolagets årsredovisning och revisionsberättelse
framställs vid kommunfullmäktiges sammanträde genom ordförande och
verkställande direktör besvara frågor om bolagets verksamhet.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras
omedelbart.
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10 Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete
vari bl a ska redovisas arbetsfördelningen mellan styrelsen och eventuellt
inrättade andra organ.

11 Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även
om han ej ersätter ledamot.
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

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

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

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

15 Revision
Lekmannarevisorn ska i sin granskning särskilt försöka utvärdera bolagets
uppfyllelse av målen för bolagets verksamhet och ekonomiska krav samt
redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.
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Bidragsbelopp för verksamheten 2016, dnr KS 15/00413
Beslutsunderlag
Skollagen 8 kap. förskolan, bidrag till enskild huvudman
Skollagen kap 25. Annan pedagogisk verksamhet
Bidragsbelopp för pedagogisk omsorg 2016, bilaga 1 2015-12-22
Bidragsbelopp för enskild förskola 2016, bilaga 2 2015-12-22
Ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram underlag för beslut om bidragsbelopp
(barnpeng) för verksamheten för år 2016 i enlighet med kraven i Skollagen
kap.8 Förskolan och Skollagen kap.25 Annan pedagogisk verksamhet
Bidragsbelopp är framtagen för verksamheterna enligt bilagor.
Ekonomi

Bidragsbeloppet är den sammantagna kostnaden kommunen har per individ
i den egna verksamheten, och det belopp bildning ska betala till privata
aktörer eller andra kommuner som utför motsvarande utbildning för de av
kommunens vårdnadshavare/barn/elever som valt verksamhet hos dem.
Det grundbelopp förvaltningen räknat fram per barn/elevförutsätts att
respektive verksamhet tar in föräldraavgifterna själva och avräknar dessa
mot grundbeloppet.(bilaga 1, bilaga 2)
Grundbelopp per inskrivet barn i pedagogisk omsorg 85 977 kr
Grundbelopp per inskriven elev i enskild förskola 1-2 år 118 161 kr
Grundbelopp per inskriven elev i enskild förskola 3-5 år 110 607 kr
Folkhälsa

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

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

Information har skett vid facklig samverkan.
Förvaltningens förslag till beslut
Att utskottet föreslår att kommunstyrelsen att anta bidragsbeloppen enligt
ovan
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Bidragsbeloppen enligt ovan antas.
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Datum

2015-12-22

Mariana Segelström, 0591-64289
mariana.segelström@hellefors.se

Bidragsbelopp för enskild förskola i Hällefors kommun 2016

Bidraget avser ersättning för:

1-2 år

3-5 år

Omsorg och pedagogisk verksamhet
Pedagogiskt material och utrustning
Måltider
Lokalkostnader
Administration
Mervärdesskatt

86 731
1 823
4 784
14 888
3 247
6 688

79 812
1 823
4 784
14 888
3 039
6 261

Grundbelopp per inskrivet barn i enskild förskola 2016

118 161 110 607

I grundbeloppet per barn förutsätts att den enskilda förskolan tar in
föräldraavgifterna själva och avräknar dessa mot grundbeloppet.

Tina Lanefjord
Bildningschef

Mariana Segelström
Ekonom

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15
Hällefors

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

Sida

1(2)
Datum

2016-01-14

Remissyttrande från Hällefors kommun ang. ansökan om
planbesked för Hälgsnäsudden, Grythyttan i Hällefors
kommun, dnr KS 15/00412
Hällefors kommun vill med denna skrivelse understödja ett upprättande av
detaljplan för Hälgsnäsudden, Grythyttan.
En av Hällefors kommuns många resurser är mängden och mångfalden av
sjöar och den möjlighet det erbjuder till sjönära boende. Detta initiativ skulle
ytterligare påtala vikten av en utökad fokus på detta utvecklingsområde och
den potential såväl som de hinder som föreligger. Med hänsyn till dagens
områdesbestämmelser som vid en planändring skulle behövas förändras och
det allmänna strandskyddet, skulle denna process generera ett fördjupat
samarbete med Länsstyrelsen och Bergslagens Miljö- och Byggnämnd
avseende framtida processer av detta slag.
Etableringsförfrågningar av detta slag är sällsynta och skulle vid ett
förverkligande både erbjuda ett utökat näringsliv och turism. Något som med
största sannolikhet skulle ge kommunen och i synnerhet Grythyttan en större
dragningskraft och därmed gynna kommunen som helhet.
Slutsatsen är att kommunen delar planavdelningens bedömning gällande att
ett upprättade av detaljplan är att förorda och även om det återstår många
frågor att reda ut, anser kommunen att satsningen är väl värd att gå vidare
med.
--Ordförande Christina Johansson (M) redogör för ovanstående förslag till
yttrande och tilläggsyrkar att det bör framgå att Hällefors kommun förväntar
sig en positiv behandling från Länsstyrelsen avseende
strandskyddsbestämmelserna.
Lars-Göran Zetterlund (C) och Hans-Otto Pohlmann (GL) önskar till
protokollet att de stöder förslaget till yttrande.
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förslaget till
yttrande med tillägg för det egna yrkandet vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslaget till yttrande antas med tillägg för förtydligandet att Hällefors
kommun förväntar sig en positiv behandling från Länsstyrelsen avseende
strandskyddsbestämmelserna.
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BEGÄRAN OM YTTRANDE

BMB
Bergslagens
Miljö- och Byggnämnd
Hällefors Lindesberg
Ljusnarsberg Nora

2015-12-22

Dnr S-2015-1017-2

Hällefors kommun
Stadsarkitektkontoret
Angelica Sjölund
Tfn. 0581-810 80
info@bmb.se

Ansökan om planbesked för Hälgsnäsudden, Grythyttan i Hällefors
kommun
Ärendebeskrivning
Till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd har det inkommit en ansökan
om planbesked avseende upprättande av detaljplan för del av fastigheten
Hälgsnäs 1:1, området kring Hälgsnäsudden, Hällefors kommun.
En holländsk utvecklingsgrupp vill bygga på 54 hektar, en exklusiv fritids
resort med namnet Lake Resort Bergslagen på Hälgsnäsudden i Grythyttan.
Den första etappen ska omfatta minst 150 exklusiva fritidsvillor som ska
hyras ut till turister. Ett modernt servicecenter med b.la. äventyrsbad,
restauranger, butiker samt olika aktiviteter ska även tillskapas. De önskar
även bygga en mindre marina med byggnader vid sjön.
I etapp två vill de skapa möjlighet at utöka resorten med 20 hektar mark för
ytterligare 50-100 villor och olika aktiviteter, eller bevara som naturskydd.
Bakgrund
Området är i dagsläget i stort sett oexploaterat med undantag för några
fritidshus. Marken har tidigare ägts av Bergvik skog.
För del av området gäller idag områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse
vid sjön Sörälgen, laga kraftvunnen 1991-11-06. Områdesbestämmelserna
medger fritidsbebyggelse.
Området omfattas av det allmänna strandskyddet vilket gäller 100 meter upp
på land och 100 meter ut i vattnet.
Vid Hälgsnäsviken finns ett intresseområde för det rörliga friluftslivet
innehållande kanotrastplats med vindskydd, badplats m.m.
Områdesbestämmelserna tillåter en maximal storlek på 70 m2 för respektive
fritidshus. För uthus får den sammanlagda ytan inte överstiga 20 m2.
Utöver områdesbestämmelserna som avgränsas runt sjön Sörälgen är
området inte planlagt.
Planområdet är beläget ca 3 km öster om Grythyttan, norr om sjön Sörälgen.
Postadress

Besöksadress

Telefon/fax

E-post/www

Organisations nr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@bmb.se
http://www.bmb.se

212000-2015
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Föreslagen planområdesgräns framgår av bilaga.
Planavdelningens bedömning
Planavdelningen ställer sig positiv till upprättande av detaljplan för området.
För att exploateringen ska vara möjlig behöver ett antal frågor redas ut i
planarbetet. Bland annat gällande strandskydd, VA, el-försörjning,
infrastruktur samt disponering av området för att bevara de naturvärden och
friluftsupplevelsen som finns på platsen.
Exploatering av området enligt beställarens beskrivning kan vidare bidra till
en positiv utveckling för Grythyttan och Hällefors då det kommer fler
besökare till kommunen. Tänkt utveckling i form av service, äventyrsbad
och handel mm. kan även gynna övriga invånare i kommunen.
Begäran om yttrande
Berglagens Miljö- och Byggnämnd önskar kommunens yttrande på
förfrågan kring planbesked. Det ska tydligt framgå huruvida kommunen
ställer sig positiv eller negativ till upprättande av detaljplan samt eventuell
motivering till ställningstagandet.
Yttrandet ska vara oss tillhanda senast den 2016-01-29
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd tar sedan beslut i ärendet.
Angelica Sjölund
fysisk planerare

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post/www

Organisations nr:

Kungsgatan 41
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http://www.bmb.se
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Komplettering avseende studentboenden,
bostadsförsörjningsplan, dnr KS 15/00301
Ordförande Christina Johansson (M) föredrar kortfattat och yrkar att allmänna
utskottet ska föreslå kommunstyrelsen att komplettera uppdraget avseende
bostadsförsörjningsplan som givits till Hällefors Bostads AB ska kompletteras
med ett särskilt uppdrag avseende studentboenden.
Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande antalet lägenheter vilken besvaras av
ordförande Christina Johansson (M).
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande risken för att kommunen på detta sätt
konkurrerar med privata fastighetsägare vilken besvaras av ordförande
Christina Johansson (M).
Lars-Göran Zetterlund (C) och Ewa Lindbäck (M) önskar till protokollet att
de stöder ordförandes yrkande.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på det egna
yrkandet vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Uppdraget avseende bostadsförsörjningsplan till Hällefors Bostads AB
kompletteras med ett särskilt uppdrag avseende studentboenden.
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Medlemskap Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening, dnr
KS 15/00398
Beslutsunderlag
Stadgar för Bergskraft Bergslagens Ekonomisk Förening antagna vid
konstituerande stämma 28 september 2009
Kommunstyrelsens beslut 2011-01-25 § 49
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-28 § 119
Protokollsutdrag från Ordinarie föreningsstämma 2015-05-29
Ärendet
Den 4 april 2005 beviljade Nutek Ljusnarsbergs kommun medel från
Europeiska regionala strukturfonden att bedriva projekt Bergskraft under tre
år. Syftet med projektet var att skapa tillväxt genom bergsbruk.
I mars 2008 beviljades det treåriga projektet ”Bergskraft Bergslagen” med
finansiellt stöd av 13 kommuner, fyra länsorganisationer, Örebro Universitet
och strukturfonderna i Östra och Norra Mellansverige m.fl. finansiärer.
I januari 2011 startade sedan det treåriga projektet ”Bergskraft 11-13”.
Projektet utgick ifrån den upparbetade och solida plattform som byggdes upp
under tidigare projektperioder.
Under projekttiden för Bergskraft Bergslagen uttrycktes önskemål från
finansiärer och aktörer att projektets verksamheter skulle fortgå efter
projekttiden. Därför bildades i september 2009 ”Bergskraft Bergslagen
Ekonomisk Förening”. En förening som är öppen för såväl fysisk som juridisk
person som bedriver aktiviteter/verksamheter som syftar till att främja hållbar
utveckling och tillväxt i Bergslagen med utgångspunkt i Bergsbruk och
miljöteknik samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att ge tillgång till resurser och kompetenser; materialprovning,
miljökvalitetsmätningar och rådgivning m.m. inom bergsbruk och
bergsbruksrelaterat miljöarbete. Föreningen ska också bedriva
aktiviteter/verksamheter som syftar till att främja hållbar utveckling och
tillväxt i Bergslagen.

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)

Ekonomi

Under åren som Hällefors kommun varit medlemmar i Bergskraft
Bergslagens Ekonomisk Förening har årsavgiften varit år 2011
100 kronor, år 2012 till 2014 500 kronor. Från och med år 2015 har
stämman beslutat att höja medlemsavgiften till 5 000 kronor per år för
juridisk person.
När föreningen bildades 2009 och under åren fram till 2013 så bedrev
föreningen och dess dotterbolag flera stora projekt vilket gav goda
täcknings- och koncernbidrag till föreningens verksamhet. Nu när varken
förening eller dotterbolag driver några sådana projekt har såväl föreningens
som dotterbolagens ekonomi försämrats.
I priset ingår en ökad medlemsservice då alla medlemmar numera genom
förenings dotterbolag Bergskraft Bergslagens Service AB har fri lokalhyra
(för t ex möten, konferens eller mindre evenemang) vid ett tillfälle per år på
Stora Gården i Kopparberg och genom dotterbolaget Bergskraft Bergslagen
AB, 5 timmar fri konsultation (miljökemi, gruvor, geologi, täkttillstånd,
MKB m m) per år.
Folkhälsa

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

En undersökning som pågår av föreningen är förorenad mark, där t ex
Silvergruvan i Hällefors fortfarande utreds avseende på förekomst av
metaller som kan vara farliga för människa och miljö.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Hällefors kommun deltar i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening
under år 2015 och 2016 och medfinansieringen av verksamheten med
5 000 kronor godkänns och finansieras via kommunstyrelsens budgetram
år 2015 respektive 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Ronnie Faltin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lars-Göran Zetterlund (C), Allan Myrtenkvist (S), Ritha Sörling (V) och Ewa
Lindbäck (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningen och
tilläggsyrkar att en rapport från Bergskraft önskas, varefter ordförande ställer
bifall mot avslag på förvaltningens förslag med det egna yrkandet vilket
bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
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Hällefors kommun deltar i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening under
år 2015 och 2016 och medfinansieringen av verksamheten med
5 000 kronor godkänns och finansieras via kommunstyrelsens budgetram år
2015 respektive 2016.
En rapport från Bergskraft önskas till kommunstyrelsen.

Sida
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Datum

2016-01-18

Rapport bowlinghallen, dnr BN 14/00115
Beslutsunderlag
Rapport Bowlinghallen Bildningsnämnd dnr 14/00115
Bildningsutskottet Sammanträde 150421
Ärendet
Kultur och Fritidsverksamheten lämnar i sin återrapportering en uppföljande
lägesrapport för Bowlinghallen för januari till och med oktober 2015.
Prognostiserat resultatet i verksamheten 2015 ställs mot kommande budget
2016, med fokus på öppettider, bemanning, utnyttjande av hallen och
ekonomi.
Bowlinghallen har drivits av Kultur och Fritidsverksamheten sedan augusti
2014. Verksamheten har visat sig vara populär, verksamhetens föreningar är
nöjda, och personalen har hög kompetens.
Verksamheten har inte lyckats hålla beräknad budget med den verksamhet
som erbjuds. Främsta orsaken är att kostnader för reparationer, reservdelar
och utbyte av gamla maskiner har varit höga, vilket var svårt att beräkna vid
övertagandet 2014. Ett investeringsbehov kvarstår dessutom för oljemaskin
samt viss möblering i lokalen.
Ekonomi
Årsprognos

Budget 2015

Intäkter
Löner
Drift
Avskrivn.
Bank

-576,7
704,0
448,3
94,4
3,4

-490
324
366
103

Totalt

673,3

303

-

Verksamheten prognostiseras 2015 göra ett underskott om ca 370 tkr. Främsta
orsaken är att kostnader för reparationer, reservdelar och utbyte av gamla
maskiner har varit höga, vilket var svårt att beräkna vid övertagandet 2014.
Även lönekostnader i verksamheten bidrar till underskottet. Organisationen är
planerad för en anställd med 80 % lön, samt en praktikant i särskilt
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arbetsmarknadsstöd. Investering i ett scoringsystem har gjorts. Ett
investeringsbehov kvarstår däremot för oljemaskin samt viss möblering i
lokalen.
Kommunstyrelsen måste hantera det budgetunderskott som uppstår i
verksamheten 2016.
Konsekvenser för 2016

För att komma ner till 2015 års budget krävs förändring av verksamheten.
Möjliga åtgärder är t ex:



höjda avgifter, cafépriser och bokningspriser.
mindre omfattning av lönebetalda tjänster på städ och öppethållande.

För samma budget som 2015 (303 tkr) kan det innebära:
Bowlinghallen är öppen ca 15 timmar per vecka med en personal om 80 %, t
ex måndag 12-17, tisdag 10-16, torsdag 16-18. Därutöver kan föreningarna ha
öppet under egen träning, totalt 7 timmar per vecka under 35 veckor per år.
Städkostnader kan då halveras, eftersom föreningarna städar efter sig.
Att behålla nuvarande öppettider, bemanning och service kan innebära:
Två personal finns kvar i verksamheten, motsvarande 180 % (80 % +100 %),
med en utökad budget för lön med 233,4 tkr, till 638,4 tkr, motsvarande en
nettobudget om 741 200:-.
Folkhälsa

En attraktiv och välbesökt Bowlinghall anses vara bidragande till förbättrad
folkhälsa. Verksamheten är särskilt betydelsefull för pensionärerna i
Hällefors med omnejd.
Miljö

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

Samverkan har skett med berörd personal, aktiva föreningar och
kommunens ekonomienhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att:
-

ge förvaltningen i uppdrag att minska servicen i bowlinghallen i den
omfattning som krävs för att hålla tilldelad budget.

eller
-

ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen lämna in en ansökan
om utökad budgetram för verksamhetsåret 2016.

--Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör både kultur- och
fritidschef Anna Henriksen och bildningschef Tina Lanefjord ärendet
utförligt.
Marjo Pruuki (S) ställer frågor kring öppettiderna, praktikbemanning vilket
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besvaras av bildningschef Tina Lanefjord kultur- och fritidschef Anna Henriksen
och Torgny Sundkvist (vaktmästare Bowlinghallen).
Anne Horneman (S) ställer frågor kring bemanning, arbetsmiljö och budget
vilket besvaras av kultur- och fritidschef Anna Henriksen.
Maja Loiske (V) ställer en fråga kring vad vi fått för de pengar som satsats, vilket
besvaras av bildningschef Tina Lanefjord.
Ordförande Ewa Lindbäck (M) påtalar behovet att utvärdera nuvarande verksamhet
mot tidigare fattat beslut.
Från förvaltningens sida påtalas det att krävs ett politiskt ställningstagande om
minskad service eller mer pengar till verksamheten.
Beslut
Bildningsutskottet förslår kommunstyrelsen att utifrån Bildningsnämndens
beslut 2014-05-21 och nuvarande situation ta beslut om framtida
vaktmästarorganisation för sporthall och bowlinghall.
--2015-12-08
Ordförande Ewa Lindbäck (M) informerar att Bildningsutskottet fick
påbackning om beslutssatsen som togs vid förra utskottsmötet.
Därför tas ärendet upp igen i utskottet för en ny formulering av
beslutssatsen, för att kunna lämnas vidare till KS för beslut.
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör Ordförande Ewa
Lindbäck.
Anne Horneman (S) nämner att förslagen som var aktuella förra gången kunde inte
hon stå bakom, inga klara besked.
Ordförande Ewa Lindbäck (M) nämner att det tidigare var tänkt att det skulle finnas
ett samarbete med föreningar.
Ritha Sörling (V) nämner att rapporten känns väldigt svag, svårt med en helhetsbild
och tar även upp att man har från KS sida gått med på att investera i en ny oljemaskin,
om man nu inte kan ha verksamheten öppen.
Anne Horneman (S) tar åter upp att det är stressigt för de anställda vid helger när de har öppet,
svårt att få ut sina raster, ett stressmoment och tar även upp att man lär upp en praktikant som
sedan får sluta.
Marjo Pruuki (S) tar upp att det inte är lätt med muntliga rapporter, svårt att få koll på läget.

Ordförande Ewa Lindbäck (M) yrkar:
att förvaltningen får i uppdrag att komma inom beslutad budget.
att ge förvaltningen utredningsuppdrag vilka driftsformer/ekonomiska förutsättningar kan
komma i fråga för Bowlinghallen
- egen regi
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- entreprenad
- föreningsdrift
för mesta möjliga tillgänglighet
att utreda och utvärdera kommunens vaktmästarorganisation
--Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande
Ewa Lindbäck (M) bifall mot avslag på sitt eget yrkande vilket bifalls.

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen
att förvaltningen får i uppdrag att komma inom beslutad budget.
att ge förvaltningen utredningsuppdrag vilka driftsformer/ekonomiska förutsättningar kan
komma i fråga för Bowlinghallen
• egen regi
• entreprenad
• föreningsdrift
för mesta möjliga tillgänglighet
att utreda och utvärdera kommunens vaktmästarorganisation

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2016-01-11

Raija Sundin
raija.sundin@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Ansökan föreningsbidrag 2016, Reumatikerförening
Hällefors - Grythyttan, dnr KS 15/00349
Beslutsunderlag
Ansökan om föreningsbidrag 2016, Reumatikerförening Hfs-Grythyttan
•

Reumatikerförening Hfs-Grythyttan

73 428 kr/helår

Ärendet
Reumatikerföreningen söker bidrag för hyran för år 2016.
Förvaltningen har lämnat förslag på reviderade riktlinjer för
förvaltningsbidrag, kommunfullmäktige har den 15 dec 2015 tagit beslut om
att de nya riktlinjerna för föreningsbidrag förskjuts till den 1 januari 2017.
Under tiden får föreningarna lämna in sina ansökningar som tidigare till
omsorgen. Föreningarna får söka pengar för hela 2016, men verksamheten
kommer att betala ut dessa halvårsvis.

Ekonomi

Under senaste halvåret 2015 har det betalts ut till Reumatikerföreningen
Hällefors-Grythyttan för hyran 6 119: - x 6 månader= 36 714: och samma belopp gäller för första halvåret 2016.
Folkhälsa

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

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

Information och samverkan har inte skett.

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)

Förvaltningens förslag till beslut
-

Att kommunstyrelsen beslutar att Reumatikerföreningen HälleforsGrythyttan får föreningsbidrag på 36 714 kr för hyran,
för första halvåret 2016.

Ingrid Holmgren
Socialchef

Raija Sundin
Nämndsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2016-01-11

Raija Sundin
raija.sundin@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Ansökan föreningsbidrag 2016, SPF Argenta,
dnr KS 15/00394
Beslutsunderlag
Ansökan om föreningsbidrag 2016, SPF Argenta
•

SPF Argenta

43 600 kr/helår

Ärendet
SPF Argenta söker bidrag för hyran för år 2016.
Förvaltningen har lämnat förslag på reviderade riktlinjer för
förvaltningsbidrag, kommunfullmäktige har den 15 dec 2015 tagit beslut om
att de nya riktlinjerna för föreningsbidrag förskjuts till den 1 januari 2017.
Under tiden får föreningarna lämna in sina ansökningar som tidigare till
omsorgen. Föreningarna får söka pengar för hela 2016, men verksamheten
kommer att betala ut dessa halvårsvis.

Ekonomi

Under senaste halvåret 2015 har det betalts ut till SPF Argenta för hyran
3 600: - x 6 månader = 21 600: - och samma belopp gäller för första
halvåret 2016.
Folkhälsa

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

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

Information och samverkan har inte skett.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Att kommunstyrelsen beslutar att SPF Argenta får föreningsbidrag
på 21 600 kr för hyran, för första halvåret 2016.

Ingrid Holmgren
Socialchef

Raija Sundin
Nämndsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2016-01-11

Raija Sundin
raija.sundin@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Ansökan föreningsbidrag 2016, PRO Grythyttan,
dnr KS 15/00376
Beslutsunderlag
Ansökan om föreningsbidrag 2016, PRO Grythyttan
•

PRO Grythyttan

47 300 kr/helår

Ärendet
PRO Grythyttan söker bidrag för hyran för år 2016.
Förvaltningen har lämnat förslag på reviderade riktlinjer för
förvaltningsbidrag, kommunfullmäktige har den 15 dec 2015 tagit beslut om
att de nya riktlinjerna för föreningsbidrag förskjuts till den 1 januari 2017.
Under tiden får föreningarna lämna in sina ansökningar som tidigare till
omsorgen. Föreningarna får söka pengar för hela 2016, men verksamheten
kommer att betala ut dessa halvårsvis.

Ekonomi

Under senaste halvåret 2015 har det betalts ut till PRO Grythyttan för hyran
3 936: - x 6 månader = 23 616: - och samma belopp gäller för första
halvåret 2016.
Folkhälsa

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

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

Information och samverkan har inte skett.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Att kommunstyrelsen beslutar att PRO Grythyttan får föreningsbidrag
på 23 616 kr för hyran, för första halvåret 2016.

Ingrid Holmgren
Socialchef

Raija Sundin
Nämndsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2016-01-11

Raija Sundin
raija.sundin@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Ansökan föreningsbidrag 2016, PRO Hällefors,
dnr KS 15/00402
Beslutsunderlag
Ansökan om föreningsbidrag 2016, PRO Hällefors
•

PRO Hällefors

43 200 kr/helår

Ärendet
PRO Hällefors söker bidrag för hyran för år 2016.
Förvaltningen har lämnat förslag på reviderade riktlinjer för
förvaltningsbidrag, kommunfullmäktige har den 15 dec 2015 tagit beslut om
att de nya riktlinjerna för föreningsbidrag förskjuts till den 1 januari 2017.
Under tiden får föreningarna lämna in sina ansökningar som tidigare till
omsorgen. Föreningarna får söka pengar för hela 2016, men verksamheten
kommer att betala ut dessa halvårsvis.

Ekonomi

Under senaste halvåret 2015 har det betalts ut till PRO Hällefors för hyran
3 600: - x 6 månader = 21 600: - och samma belopp gäller för första
halvåret 2016.
Folkhälsa

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

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

Information och samverkan har inte skett.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Att kommunstyrelsen beslutar att PRO Hällefors får föreningsbidrag
på 21 600 kr för hyran, för första halvåret 2016.

Ingrid Holmgren
Socialchef

Raija Sundin
Nämndsekreterare

Sida
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Datum

2016-01-14

Yttrande över medborgarförslag om kommunal restaurang,
dnr KS 14/00180
Beslutsunderlag
Albin Nordqvists medborgarförslag
KF 2014-11-11 § 161
KS 2015-01-27 § 22
Yttrande
I sitt medborgarförslag föreslår Albin Nordqvist att en kommunal restaurang
borde öppnas, och att denna restaurang kan ligga där Hamburger Hill tidigare
låg.
Möjligheterna för en kommun att bedriva affärsverksamhet som till exempel
en restaurang, är mycket begränsade. Kommunens möjligheter bestäms av
kommunallagen, där det framgår vad som är en kommuns uppgifter – alltså
vad en kommun får och inte får göra. All verksamhet som bedrivs av en
kommun ska också bedrivas enligt en rad viktiga principer, som till exempel
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.
En kommun får inte heller – med vissa specifika undantag - konkurrera med
andra verksamheter. Om kommunen skulle starta en restaurang, finns en risk
för att andra restauranger kan gå i konkurs till följd av att kommunen
konkurrerat med den.
Vad kommunen däremot kan, får och bör göra, är att gynna det lokala
näringslivet, till exempel genom att göra det lätt för intresserade att starta en
restaurang. Den plats som föreslås för restaurangen i medborgarförslaget är
kommunal mark. Under tiden som medborgarförslaget har handlagts, har
kommunförvaltningen arrenderat ut den aktuella fastigheten, och en
företagare har startat restaurangverksamhet där.
Även om medborgarförslaget inte tillmötesgås när det gäller driftsformen eller
den föreslagna prissättningen, bedömer kommunförvaltningen att förslaget till
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största delen har genomförts i det att en företagare har öppnat
restaurangverksamhet på förslagen plats.
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses med detta besvarat.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses med detta besvarat.
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Datum

2016-01-15

Yttrande över medborgarförslag gällande simhall och
alternativ till simhall i Hällefors kommun, dnr KS 14/00181
och KS 15/00245
Beslutsunderlag
KS 2015-01-27 § 23
KS 2015-10-20 § 224
KF 2015-06-09 § 118
KS 2015-11-24 § 242
Medborgarförslag (ett flertal) gällande simhall i Hällefors kommun
Medborgarförslag gällande alternativ till simhall i Hällefors kommun
Yttrande
Medborgarförslagen
Till kommunfullmäktige har två medborgarförslag gällande simhall i
Hällefors inlämnats. Kommunstyrelsen har remitterat båda förslagen till
kommunförvaltningen för beredning.
Flera medborgarförslag som vill att kommunen bygger en simhall har samlats
under ärendet KS 14/00181. Flera av förslagsställarna har också lämnat
förslaget att simhallen kan byggas på den plats där Snäckeskolan tidigare
fanns. I flera av förslagen finns också tankar kring vilken funktion hallen
skulle kunna tänkas fylla.
Ett medborgarförslag kring alternativa lösningar beträffande den funktion en
simhall kan tänkas ha, har också inkommit (KS 15/00245). Förslaget lämnar
en analys över flera sätt på vilka kommunen kan lösa problemen utan att
konstruera en relativt dessa kostnader, dyr simhall.
Utredning av simhall
Kommunförvaltningen har i tidigare utredningar utpekat ett behov av
funktioner i verksamhet och samhälle motsvarande funktionen av en simhall i
tätorten. Kommunfullmäktige gav därför i samband med budgetarbetet i juni
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2015 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att bygga en simhall
i kommunen.
För att på ett korrekt sätt kunna väga alternativ mot varandra, fullt i enlighet
med medborgarförslagen, måste en korrekt kostnadsberäkning av ett
simhallsbygge finnas med i beslutsunderlaget. Därför beslutade
kommunstyrelsen på sammanträde i november 2015 att teckna avtal kring
framtagande av ett förfrågningsunderlag, där senare anbudsförfarande och
offerter kommer att ge exakta kostnader för ett bygge och framtida drift.
Som komplement till offerterna behöver kommunförvaltningen utvärdera
framtida effekter och kostnader i det bygge som planeras, också i den
verksamhet detta ska komplettera, för att ge underlag till kommande beslut.
Detta arbete har påbörjats.
Kommunförvaltningen bedömer att beslut om framtagande av
förfrågningsunderlag inför kommande anbudsförfarande, tillsammans med
förvaltningens arbete med utvärdering av konsekvenser, besvarar de
medborgarförslag som lämnats i frågan om simhall i Hällefors kommun.
Ekonomi

Framtagande av förfrågningsunderlag beräknas kosta omkring 700 tkr.
Folkhälsa

En simhall bedöms ha stor positiv inverkan på folkhälsan i kommunen.
Miljö

En simhall är inte klimatneutral. Miljöbelastningen kan minskas genom
inriktningsbeslut i förfrågningsunderlaget. Även minskad belastning genom
t ex resor till andra kommuner ska beaktas.
Förvaltningens förslag till beslut
Att medborgarförslagen KS 14/00181 och KS 15/00245 med ovanstående ska
anses besvarade.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att medborgarförslagen KS 14/00181 och KS 15/00245 med ovanstående ska
anses besvarade.
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Datum

2016-01-14

Svar till revisorerna på KPMG:s granskning av kommunens
beredskap i flyktingmottagande utifrån ett barnperspektiv,
dnr KS 15/00316
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, flyktingmottagande i ett barnperspektiv 2015-10-09.
Revisionernas sammanfattning, 2015-10-21.
Ärendet
Av granskningen framkommer att verksamheten i allt väsentligt bedrivs i
enlighet med gällande mål och riktlinjer och utifrån barnperspektivet.
Revisorernas bedömning är att styrningen är svag utifrån att
integrationsarbetet inte följs upp tillräckligt väl. Revisorerna rekommenderar
att styrningen stärks upp, med betoning på uppföljning och beslut om
eventuella åtgärder utifrån utförd uppföljning.
Svar till revisorerna:
Integrationspolicyn från 2014-03-01 är övergripande och skall gälla för hela
Hällefors kommun. I den bemärkelsen skall varje förvaltning utifrån denna
övergripande policy utarbeta integrationsplaner/handlingsplaner för att uppnå
visionen. Varje nämnd skall för sin verksamhet upprätta en konkret
integrationsplan för sitt arbete med integration och goda etniska relationer.
Vid årsskiftet 2015 införde kommunen en ny politisk organisation vilket
innebär att kommunen har en förvaltning. Integrationspolicyn är inte
reviderad utifrån den nya organisationen, vilket innebär att inga
integrationsplaner har antagits.
Förslag till beslut
-

att godkänna svaret till revisorerna
att ge förvaltningen i uppdrag att revidera integrationspolicyn utifrån den
nya organisationen
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-

att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att tydligare lyfta in
barnperspektivet och samverkan med föreningslivet i integrationspolicyn

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på föreslaget yttrande samt föreslagna
åtgärder vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att godkänna svaret till revisorerna.
Att ge förvaltningen i uppdrag att revidera integrationspolicyn utifrån den nya
organisationen.
Att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att tydligare lyfta in
barnperspektivet och samverkan med föreningslivet i integrationspolicyn

YTTRANDE
Beslutsärende

Sida

1(2)

Datum

2015-12-03

Revisorerna

Yttrande till revisorerna på KPMG:s granskning av
kommunens styrning och ledning inom LSS
Av granskningen framkommer att kommunstyrelsens styrning och
uppföljning i allt väsentligt bedöms som tillräckligt ändamålsenlig och
effektiv.
Revisorerna har dock synpunkter enligt nedan:
Kvalitetsledningssystem
Inom verksamheten beskrivs att det finns riktlinjer och rutinbeskrivningar i ett
fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, men att det inte
används fullt ut i verksamheten utan istället används papperspärmar. Med
tanke på den uppenbara risk att inom verksamheten tillämpa riktlinjer och
rutiner som kan vara inaktuella bedömer revisorerna att det är av vikt att
kommunstyrelsen verkar för att implementeringen av ledningssystemet
prioriteras.
Svar till revisorerna:
För att möta IVO:s kritik 2014, gällande bristen av rutiner och riktlinjer i
hela verksamheten upprättades ett tillfälligt pärmsystem. Syftet med pärmarna
var att snabbt kunna möta kritiken gällande avsaknad av rutin. Rutinerna
skulle också vara lätta att hitta och kända för medarbetarna. Endast fyra
pärmar upprättades, för att lätt kunna hålla pärmarna uppdaterade samt vara
ett stöd till personalen under implementeringen av Ensulutions
kvalitetsledningssystem.
Områdeschef samt medicinskt ansvarig sjuksköterska utbildas i hantering av
kvalitetsledningssystemet. Rutiner och riktlinjer uppdateras fortlöpande. et.
När samtliga rutiner är inlagda kommer pärmarna tas bort. All personal kan
via intranätet komma åt kvalitetsledningssystemet.
Bostadsanpassning
Samverkan mellan kommunen och BMB avseende bostadsanpassningsbidrag
är mycket begränsad och behöver utvecklas. Revisorerna rekommenderar
kommunstyrelsen att följa upp samverkansavtalet med BMB avseende
styrning och handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

omsorg@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

0591-641 00 vx

0591-642 39

193-8950

11808-3

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15
Hällefors

2(2)

Svar till revisorerna:
Förvaltningen har varit medveten om bristen och berett ärendet i
omsorgsutskott samt kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen 2015-11-10 valde att följa utskottets rekommendationer och
fatta beslut om att:
-

Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) handlägger
bostadsanpassningsärende och återrapporterar ärendet till förvaltningen.
Beslutanderätten om bostadsanpassning återförs till kommunen.

Förvaltningen kommer att ta kontakt med BMB för att uppdatera rutiner
utifrån Kommunstyrelsens beslut.

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende

Sida
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Datum

2016-01-14
Ekonomi- och IT-enheten
Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Extra medel till Hällefors kommun 2015-2016
Beslutsunderlag
Rapport extra medel till Hällefors kommun, daterad 2016-01-14
Ärendet
Kommunförvaltningen har med anledning av att Riksdagen har beslutat om en
extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett
tillfälligt stöd.
Ekonomi

Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och
8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet har betalats ut under 2015 och
får nyttjas även under 2016. Totalt har Riksdagen beslutat att Hällefors
kommun ska erhålla 26,4 miljoner kronor. Kommunen får detta tillskott för
det stora ansvar som kommunen hittills har tagit för att ta emot människor
på flykt. Pengarna kan användas både under 2015 och 2016, men är
fördelade utifrån kommunens åtagande under 2015.
När det gäller Hällefors kommun har förvaltningen här sammanställt ett
antal åtgärder som har vidtagits eller kan vidtas inom ramen för de extra
medel som kommunen erhållit. Åtgärder som föreslås vidtas beräknas
genomföras under verksamhetsåret 2016, vilket föranleder att det sker en
överföring av erhållna medlen till år 2016.
Senaste prognosen för verksamhetsåret 2015 som förvaltningen
presenterade uppgick till ett årsresultat på +0,7 miljoner kronor.
Kommunens bokslutsarbete pågår för att få fram det slutliga resultatet för
år 2015. Förvaltningen bedömer dock att resultatet inte kommer att bli
sämre än +2,0 miljoner kronor för år 2015. Förvaltningens förslag är att
årsresultatet för år 2015 uppgår till 7,5 miljoner kronor, d v s att
kommunens resultatandel för 2015 slutar på 2 procent, vilket gör att en del
av extra bidraget bör kvarstå för verksamhetsåret 2015.
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Totala åtgärder som förvaltningen föreslår ska genomföras under
verksamhetsåret 2016 uppgår till 19,3 miljoner kronor. Summorna som
framgår av rapportern är däremot inte exakta utan delar av dem kräver att
förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare och återkomma för slutgiltigt
beslut.
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
-

Godkänna förslaget till fördelningsprincip av extra medel på totalt
26,4 miljoner kronor för verksamhetsåren 2015 och 2016.

-

Ge förvaltningen i uppdrag att löpande redovisa kostnader för de
åtgärder som föreslås i rapporten.

Ola Ström
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef
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1

Inledning

Kommunförvaltningen har med anledning av att Riksdagen har beslutat om en
extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett
tillfälligt stöd. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och
8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet har betalats ut under 2015 och får
nyttjas även under 2016. Totalt har Riksdagen beslutat att Hällefors kommun
ska erhålla 26,4 miljoner kronor. Kommunen får detta tillskott för det stora
ansvar som kommunen hittills har tagit för att ta emot människor på flykt.
Pengarna kan användas både under 2015 och 2016, men är fördelade utifrån
kommunens åtagande under 2015.
När det gäller Hällefors kommun har förvaltningen här sammanställt ett antal
åtgärder som har vidtagits eller kan vidtas inom ramen för de extra medel som
kommunen erhållit. Åtgärder som föreslås vidtas beräknas genomföras under
verksamhetsåret 2016, vilket föranleder att det sker en överföring av erhållna
medlen till år 2016.

2

Redovisning och periodisering av tillfälligt statsbidrag

Enligt Rådet för kommunal redovisning, som kommunen tillämpar för god
redovisningssed, framgår att kommunen kan välja att periodisera statsbidraget
med olika starttidpunkter. Enligt rådet ska bidragets storlek samt hur
periodiseringen har skett framgå av not i resultaträkningen vilket föranleder
att fördelningen av medlen antas av kommunfullmäktige som underlag.

3

God ekonomisk hushållning

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på
skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har
beslutat att genomföra. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är
en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för
verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som
ryms inom de finansiella målen, d v s koppling mellan ekonomi och
verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna
tydligt. Åtgärdsplaner i lagens mening träder in för att återställa negativa
resultat så att de inte lämnas till senare generationer.
3.1 Resultatandel
För år 2015 har kommunen budgeterat en volym på 375,7 miljoner kronor för
skatter och generella statsbidrag. Förvaltningen kan konstatera att kommunen
budgeterat ett årsresultat på 3,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015,
vilket motsvarar en resultatandel på 0,9 procent . I ursprungliga budgeten som
antogs har resultatandelen 1,1 procent. Enligt SKL bör kommunen budgetera
en resultatandel på minst 2 procent generellt men för en kommun som
Hällefors som har en negativ soliditet bör det ligga i nivå med 3 procent. 2
procent av kommunens budgeterade skatter och generella statsbidrag innebär
ett resultat på 7,5 miljoner kronor.
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De medel som kommunen skulle välja att hantera som en intäkt under år 2015
och därmed öka redovisade resultatet kommer kommunen att kunna använda
för att amortera lån för att minska kommunens kostnader på sikt och att
förstärka soliditeten. Dessutom behöver kommunen likvida medel för att
kunna finansiera beslutade investeringar med egna medel utifrån att
kommunen idag har fordringar på Migrationsverket.

4

Genomförda/förslagna åtgärder 2015

4.1 Resultatandel
Senaste prognosen för verksamhetsåret 2015 som förvaltningen presenterade
uppgick till ett årsresultat på +0,7 miljoner kronor. Kommunens
bokslutsarbete pågår för att få fram det slutliga resultatet för år 2015.
Förvaltningen bedömer dock att resultatet inte kommer att bli sämre än
+2,0 miljoner kronor för år 2015. Förvaltningens förslag är att årsresultatet för
år 2015 uppgår till 7,5 miljoner kronor, d v s att kommunens resultatandel för
2015 slutar på 2 procent., vilket gör att en del av extra bidraget bör kvarstå för
verksamhetsåret 2015. Nedan redovisas två åtgärder som direkt går att härleda
till ökade behovet av kommunal verksamhet för år 2015.
Genomförda ombyggnationer
Under verksamhetsåret 2015 har kommunens bostadsbolag genomfört
ombyggnationer på kommunens fastigheter med anledning av behovet av
ytterligare verksamhetslokaler och anpassningar av lokaler. Dessutom pågår
ombyggnader. Lokalerna det avser är Pihlskolan, Klockarhagsskolan,
Grythyttans skola, ny förskoleavdelning för Bananen och Godtemplargården.
Totalt handlar dessa åtgärder om kostnader på 2,7 miljoner kronor.
Kostnaderna som uppstått har förvaltningen även sökt särskilt bidrag från
migrationsverket, men ännu erhållit något besked.
Förstärkning av pedagogiska resurser
Under år 2015 har pedagogiska verksamheten förstärkt med personalresurser
utifrån att antal elever ökat. Antalet barn i förskolan har fortsatt att utökas och
under hösten 2015 har en ny barngrupp startat med 15-timmars barn under
eftermiddagar, vilket resulterat i utökade personalresurser. Lokalmässigt är
verksamheten beläget i redan tidigare utökade lokaler i ”MegaBananen”.
Fram till årsskiftet 2015/2016 bedömer förvaltningen att antalet
grundskoleelever ökat med 150 stycken sedan 1,5 år tillbaka. Detta har
inneburit ett ökat behov av personalresurser och under hösten 2015 har
verksamheten förstärkts med knappt 25 tjänster (cirka 11,0 miljoner kronor),
vilket motsvarar 16 elever per tjänst. Dessa tjänster avser:
•
Lärare SVA (Svenska som andra språk)
•
Lärare SFI (Svenska för invandrare)
•
Lärare modersmål/studiehandledning
•
Samordningstjänst förberedelseklasser och SFI
•
Personlig assistans enligt LSS/SFB
•
Extra elevstöd
•
Förskolelärare/barnskötare
•
Fritidspersonal (fritidshem)
•
Måltidspersonal
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5

Föreslagna åtgärder 2016

5.1 Ombyggnad Bergslagsvägen 15 och Godtemplargården
Kommunen planerar tillsammans med bostadsbolaget att genomföra en
ombyggnad på Bergslagsvägen, vilket är bostadsbolagets lokaler. Denna
ombyggnad måste tidigareläggas med anledning av att pedagogiska
verksamheten behöver ta i anspråk lokaler i Godtemplargården snarast möjligt
och att den verksamhet som idag finns där idag behöver flytta till de nya
verksamhetsanpassade lokalerna på Bergslagsvägen. Dessutom behöver
kommunens arbetsmarknadsverksamhet få nya verksamhetsanpassade lokaler
på Bergslagsvägen för att få bättre förutsättningar för en ökad kvalitet vad
gäller integrationsarbetet. Totalt beräknas investeringskostnaden att kosta
0,6 miljoner kronor på Bergslagsvägen, vilket skulle kunna bekostas av
kommunen år 2016 och inte hanteras via hyreshöjning. Det skulle innebära att
kommunens framtida hyreskostnader blir lägre. Ombyggnationskostnader på
Godtemplargården beräknas kosta 0,7 miljoner kronor och avser
anpassningar till vuxenutbildningen i form av SFI. Vad gäller
driftkostnaderna räknar förvaltningen med att flytten till Bergslagsvägen
kommer att öka verksamhetens årliga driftkostnader med 0,1 miljoner kronor.
Vad gäller ökade driftkostnader för Godtemplargården är den idag
0,7 miljoner kronor högre än tidigare. Hyreskostnader som tillkommer efter
eventuell ytterligare ombyggnad är ännu ej klart.
5.2 Projektering simhall
Projektering av en eventuell framtida simhall inkluderat med omklädningsrum
för uteaktiviteter för skolans idrott och fotboll i Hällefors tätort kostar
0,7 miljoner kronor. Målsättningen är dels att öka simkunskapen för
kommunens elever, då många av kommunens nyanlända elever inte kan
simma. Dels har kommunen ett stort behov av att bygga nya omklädningsrum
på Hällevi då nuvarande anläggning inte uppfyller nuvarande krav.
Kommunen kan konstatera att föreningen HAIF:s fotbollsverksamhet är viktig
för integrationen och att kommunen behöver tillgodose en bra anläggning.
Dessa båda delar motiverar till att projekteringen kan finansieras av extra
stödet. Hanteras projekteringskostnader inte inom investeringen innebär det
att kommunen framtida kapitalkostnader minskas om simhallen byggs och
beslutar kommunen att simhallen inte ska byggas hanteras kostnaden trots allt
som en driftkostnad.
5.3 Tillfällig förstärkning av pedagogiska resurser
Den förstärkning som redovisas under punkten 4.1 i rapporten vad gäller extra
personalresurser inom pedagogiska verksamheten kommer att fortgå under år
2016. Förvaltningen kan konstatera att den budgetram som antagits för
pedagogiska verksamheten inte inryms inom de behov som verksamheten
bedömer nödvändig. Detta innebär att det kommer att behövas ytterligare
cirka 1,5 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016, utifrån nu kända
faktorer.
5.4 Tillfällig förstärkning av ledningsresurs
Utifrån att antalet elever och därmed personalresurser ökat har förvaltningen
ett behov av att tillfälligt tillsätta ytterligare ledningsresurs på grundskolan.
Idag är grundskolan inklusive elevhälsan fördelad på två rektorer och en
biträdande rektor. Förvaltningen beräknar ett en ytterligare ledningsresurs
inom grundskolan kostar 0,7 miljoner kronor på helårsbasis.
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5.5 Tillfällig förstärkning av SYV
Förvaltningen hade tidigare beräknat att anställa en studie- och
yrkesvägledare (SYV) inom arbetsmarknadsenheten för att på så vis få ett mer
effektivt arbete genom att främst få en snabbare integration av nyanlända.
Tjänsten tillsattes inte tidigare utifrån kommunens ekonomiska utrymme. Att
tillfälligt förstärka arbetsmarknadsenheten med en SYV innebär att
kommunen snabbare ska kunna få nyanlända integrerare till arbetslivet, vilket
i ett längre perspektiv kan minska kommunens framtida kostnader för
försörjningsstöd. En SYV-tjänst beräknas kosta 0,6 miljoner kronor på
årsbasis.
5.6 Tillfällig förstärkning av handläggare på socialkontoret
Förvaltningen ser ett behov av att tillfälligt förstärka med ytterligare
handläggare på socialkontoret för att kunna hantera den arbetsbelastning som
förekommer utifrån rådande situation. Totalt räknar förvaltningen med en
förstärkning som kostar cirka 0,5 miljoner kronor på årsbasis.
5.7 Tillfällig förstärkning av resurser på HVB-boende
Förvaltningen ser ett fortsatt tillfälligt behov av förstärkning vad gäller
nattbemanning på HVB-boende Solrosen utifrån att kunna hantera det större
antalet barn och ungdomar som finns på boendet. Totalt räknar förvaltningen
med en förstärkning som kostar cirka 1,2 miljoner kronor på årsbasis.
5.8 Handledarutbildning för lokala lärarutbildare
Under utbildningen till fritidspedagog, lärare eller förskollärare ska
praktikperioder (VFU) genomföras i skolor. Eftersom Hällefors ligger utanför
zonen kring ett utbildningsinstitut är det ibland svårt att få VFU-studenter till
orten. Lärarkandidater som gör sin VFU på orten bedöms ha mycket större
sannolikhet för framtida arbete i kommunen. Arbetet underlättas inte av att
det finns ganska få utbildade VFU-handledare i skolan, med påföljande
begränsningar i ämneskunskaper. Ett ökat antal handledare med intresse av att
handleda studenter bedöms väsentligt öka möjligheterna till framtida
rekrytering av lärare. Insatsen bedöms som extra värdefull också ur
perspektivet att konkurrensen om personal ökar, pensionsavgångar kommer
att vara betydande, och lärarutbildningarna kommer att öka betydligt under de
kommande åren. Flera av utmaningarna är direkt relaterade till vårt stora
mottagande av nyanlända till skolan. Förvaltningen har inlett diskussioner
med Karlstads universitets bolag för uppdragsutbildningar. Inledningsvis har
kommunen efterfrågat möjligheten att i Hällefors låta omkring 20 pedagoger
under en period läsa en samplanerad ”Handledarutbildning för lokala
lärarutbildare” (7,5 hp). Universitetet har bedömt kostnaderna för insatsen till
omkring 0,2 miljoner kronor.
5.9 Inköp av förbrukningsmaterial och möbler
De senaste tre åren har kommunens pedagogiska verksamhet inte kunna
genomfört de inköp av läromedel och övrigt förbrukningsmaterial som
verksamheten behöver utifrån att verksamheten ska inrymmas inom beslutad
budgetram. Dessutom har inköp av möbler till verksamheten inte kunna
genomföras fullt ut med samma argument. Totalt handlar det om ett
inköpsbehov på drygt 0,5 miljoner kronor.
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Datorer, plattor, nyinköp smartboards
100 000 kronor
Utökning redan befintliga elevprogram t ex. Inläsningstjänst,
Infomentor
5 000 kronor
Kurslitteratur (1 400 kronor/elev)
200 000 kronor
Klassrumsmöbler
110 000 kronor
Kontorsmöbler
62 000 kronor
Matsalsmöbler Klockarhagsskolans elevrestaurang och
Grythyttan skola elevrestaurang
50 000 kronor
Inom kommunens egna HVB-boende Solrosen finns ett stort behov av att
köpa in möbler och övrigt förbrukningsmaterial utifrån att de medel som
kommunen erhåller löpande inte räcker till. Det beror till stor del på att
boendeplatserna fördubblats och att lokalerna idag är betydligt större än
tidigare.
5.10 Investeringar i nya förskolan vid Lärkan
Statens Bostadsomvandling (SBO) har meddelat kommunen att ombyggnaden
av etapp 1, d v s nya förskoleavdelningarna på Gillersvägen, kommer att bli
färdigställda redan under verksamhetsåret 2016. Det innebär att planerade
investeringar för år 2017 behöver tidigareläggas och utföras under år 2016.
Totalt handlar det om investeringar på 0,6 miljoner kronor och avser dels
inventarier i nya lokalerna och dels ett 300 meter långt staket för
tillkommande utemiljön.
5.11 Ombyggnad lokaler för måltidsverksamheten
Utifrån att antalet elever ökat inom grundskolan och gymnasieskolan kan
förvaltningen konstatera att centralköket inte räcker till för att tillaga både
måltider för pedagogiska verksamheten och äldreomsorgen. En åtgärd som
förvaltningen ser skulle skapa en bättre arbetsmiljö och kvalitet är att bygga
om Björkhagas kök till ett tillagningskök. Köket i Björkhaga skulle då kunna
specialisera sig på måltider inom äldreomsorgen (Björkhaga, Fyrklövern samt
matdistribution) och centralköket skulle få mindre antal portioner att tillaga
och kunna specialisera sig på måltider för elever. Totalt uppskattar
förvaltningen tillsammans med bostadsbolaget att ombyggnaden av Björkhaga
kostar cirka 5,0 miljoner kronor. Dessutom finns behov av att bygga om
vissa delar i centralköket för att kunna hantera alla elevportioner och ha en bra
arbetsmiljö. Totalt beräknar förvaltningen med att en mindre ombyggnad
skulle kosta cirka 5,0 miljoner kronor vad gäller centralköket.
5.12 Pensionsavsättning
Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar. Om inte pengar
sätts av för framtida pensionsutbetalningar kommer dessa att ta i anspråk allt
större del av de medel som står till verksamhetens förfogande. Redan idag
använder vissa kommuner och landsting överskott till att bygga finansiella
tillgångar för finansiering av kommande pensionsutbetalningar. Förvaltningen
rekommenderar att kommunen försäkrar bort minst 2,0 miljoner kronor
inklusive särskild löneskatt under år 2016 så att finansiella resultatmålet kan
uppnås. En försäkring år 2016 innebär att framtida pensionskostnader
kommer att minska till förmån för kommande års verksamhetskostnader.
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5.13 Försörjningsstöd
Att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder bör på sikt ha
en positiv inverkan på möjligheterna att finansiera välfärden anser SKL,
genom att försörjningskvoten förbättras. Om nyanländas etablering på
arbetsmarknaden lyckas väl, så förbättras förutsättningarna för den långsiktiga
finansieringen av välfärden. Under de närmaste åren är det emellertid inte
troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma
utsträckning som befolkningen i övrigt.
Enligt SKL tar etableringen på arbetsmarknaden oftast tar lång tid.
Med ledning av befintlig statistik och SKL:s egna antaganden har de
konstruerat en modell, där flyktinginvandrare successivt integreras alltmer
och efter 8 år i landet når samma arbetskraftsdeltagande och
arbetslöshet som utrikes födda från samma ländergrupper med
långa vistelsetider i Sverige. Det innebär att det tar tid innan nyanlända
kommer in i arbetskraft och leder till att kommunens försörjningskostnader
ökar.
Vistelsetid
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år eller mer

AK-tal
31
40
46
51
54
57
60
65
70

Arbetslöshet
37
25
20
16
15
14
13
12
12

Procent av befolkningen respektive arbetskraften

Förvaltningen kan konstatera att försörjningsstödet till nyanlända ökat från år
2011 med ett utfall på 0,4 miljoner kronor till år 2014 till ett utfall på
1,4 miljoner kronor. Under innevarande verksamhetsår har kommunen haft
kostnader på totalt 2,3 miljoner kronor t o m oktober månad för nyanlända.
Kommunens totala försörjningsstöd från år 2011 till år 2014 har ökat från
6,2 miljoner kronor till 7,5 miljoner kronor, vilket innebär att ordinarie
försörjningsstöd har minskat. Trenden som förvaltningen ser är att kostnaden
för försörjningsstöd kommer att öka åren framöver och då även för
verksamhetsåret 2016. Förvaltningen bedömer att kostnaderna kan komma att
öka med cirka 1,5 miljoner kronor för år 2016 utifrån rådande situation.
5.14 Sammanlagda åtgärdsförslag
Totala åtgärder som förvaltningen föreslår ska genomföras under
verksamhetsåret 2016 uppgår till 19,3 miljoner kronor. Summorna som
framgår av rapportern är däremot inte exakta utan delar av dem kräver att
förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare och återkomma för slutgiltigt
beslut.
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1.

Sammanfattning
•

Hur ser organisationen för styrning och ledning av vuxenutbildningen ut?
Kommunstyrelsen ansvarar för vuxenutbildningen. Ärenden bereds inom
bildningsutskottet. Bildningschefen leder arbetet bland tjänstemännen. Ansvaret
för gymnasieskola och vuxenutbildning åvilar rektor. Hon har också ett
ledningsstöd på deltid för särskild utbildning för vuxna. I organisationen arbetar
också en studie- och yrkesvägledare på halvtid. Arbetsbelastningen är hög, särskilt
inom studie- och yrkesvägledningen.

•

Har styrelsen angivit ambitionsnivå och inriktning för verksamheten?
Styrelsen har inte angivit några särskilda mål för vuxenutbildningen, varken vad
gäller ambitionsnivå eller inriktning

•

Tillhandahålls vuxenutbildning enligt gällande lag?
Skolinspektionen fann vid sin tillsyn under våren 2015 brister bland annat avseende
information till presumtiva elever, erbjudande av utbildning på gymnasial nivå
inom särskild utbildning för vuxna och att utbildningen inte erbjöds kontinuerligt
under året. Åtgärder har vidtagits. Kommunens båda hemsidor om vuxenutbildning
ger nu korrekt information. Framledes kommer inte verksamheten att stänga ner för
sommaruppehåll, utan undervisning ska pågå kontinuerligt.

•

Hur bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet?
Det systematiska arbetet sker på enhetsnivå i tre steg: lärarnivå, arbetslagsnivå och
skolenhetsnivå. Arbetet bygger på en enhetlig struktur som skapats av rektor. På
huvudmannanivå sammanställs en verksamhetsrapport av bildningschefen.

•

Hur sker samarbete med arbetsförmedling och näringsliv?
Rektor och lärare vid SFI träffar kontinuerligt representanter för
Arbetsförmedlingen. Kommunen erbjuder praktikplatser inom främst vård och
omsorg för elever inom SFI. Samverkan med näringslivet är begränsat. Rektor vid
gymnasieskola har deltagit i arrangemang med det lokala näringslivet och
kommunens näringslivskontor. Både kommunalrådet och rektor menar att
samarbetet mellan vuxenutbildningen och näringslivet har förutsättningar att
utvecklas.
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•

Bedrivs verksamhet på entreprenad?
Verksamhet bedrivs på entreprenad. Kommunen har avtal med två företag: MiROi
och Rinmans Education. Främst handlar det om vård och omsorgsutbildning, som
syftar till att utbilda undersköterskor och därmed också fungera som ett led i
kompetensförsörjningen inom området. 2014 gick 68 procent av kursdeltagarna
inom vuxenutbildningen på en kurs anordnad på entreprenad.

Efter att ha granskat Hällefors kommuns vuxenutbildning bedömer jag att
•

organisationen är ändamålsenlig, men huvudmannen bör följa upp verksamheten så
att eleverna erbjuds studie- och yrkesvägledning i angelägen omfattning och
kvalitet. Huvudmannen bör upprätta en kompetensförsörjningsplan och arbeta
strategiskt och långsiktigt så att kommunen kan erbjuda utbildning inom alla
skolformer med behörig och legitimerad personal.

•

det är angeläget att styrningen av vuxenutbildningen sker mot de av staten uppsatta
målen ändamålsenligt och effektivt. Styrelsen har i aktuella styrdokument inte
angivit ambitionsnivå och inriktning för verksamheten.

•

verksamheten bedrivs enligt lag. I takt med en ökad invandring och ett hårdare tryck
på utbildning i svenska för invandrare bör styrelsen dock ta ett större ansvar för
verksamheten genom att sätta mål och kontinuerligt följa upp dessa. SFI är en viktig
del i en nyanländ människans integrering i det svenska samhället. Det är bra att
kommunen erbjuder praktikplatser i den egna verksamheten, men huvudmannen
kunde ta ett större ansvar för att involvera det lokala näringslivet och
frivilligorganisationer i arbetet.

•

styrelsen tydligare bör styra det systematiska kvalitetsarbetet genom att begära in
uppgifter och analyser inom områden som den anser vara av vikt för att
verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt och så att
resursfördelningen är behovsstyrd.

•

det finns förutsättningar för kommunen att ta ett större ansvar för samverkan mellan
vuxenutbildningen och det lokala näringslivet och närsamhället i övrigt i enlighet
med läroplan och kommunens verksamhetsmål. Särskilt för nyanlända är det viktigt
att erbjuda olika kontaktytor ut mot det svenska samhället och arbetsmarknaden.

•

styrelsen har entreprenadavtal som stärker utbudet i kommunen. Satsningen på
vård- och omsorgsutbildning ger deltagarna goda förutsättningar att få arbete inom
en bransch där behovet av arbetskraft är stort.
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2.

Bakgrund
Vi har av Hällefors kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en basgranskning av
vuxenutbildningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015. Vuxenutbildningen
består av tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare.
Vuxenutbildningen, oberoende av skolform, ska öka vuxnas förutsättningar att stärka sin
position i samhället och på arbetsmarknaden. Den kommunala vuxenutbildningen ska
stödja och stimulera vuxna i deras lärande. Särskild utbildning för vuxna har samma syfte
som ovan, men vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning. Utbildning i svenska för
invandrare ska ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. För de
som inte kan läsa eller skriva ska utbildningen även bibringa dem dessa färdigheter.
Sistnämnda skolform kommer 2016 att upphöra och ingå i kommunal vuxenutbildning.

3.

Syfte
Det övergripande syftet är att bedöma om nämnden erbjuder och bedriver vuxenutbildning
enligt gällande författningar ändamålsenligt och effektivt.
Följande revisionsfrågor ska besvaras:

4.

•

Hur ser organisationen för styrning och ledning av vuxenutbildningen ut?

•

Har nämnden angivit ambitionsnivå och inriktning för verksamheten?

•

Tillhandahålls vuxenutbildning enligt gällande lag?

•

Hur bedrivs det systematiska kvalitetsarbetet?

•

Hur sker samarbete med arbetsförmedling och näringsliv?

•

Bedrivs verksamhet på entreprenad?

Avgränsning
Granskningen omfattar vuxenutbildningen.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om verksamheten uppfyller
•

skollagen (2010:800) i rapporten benämnd SkolL, och
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•

6.

styrelsens riktlinjer och mål.

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsen.

7.

Metod
Granskningen har genomförts genom

8.

•

dokumentstudie av relevanta dokument och

•

intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, utbildningsutskottets ordförande,
bildningschefen och rektor för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Projektorganisation
Granskningen har utförts av Joakim Nertyk, utbildningsspecialist. Rapporten är
saklighetsgranskad av bildningschef Tina Lanefjord.

9.

Om vuxenutbildning
För vuxna omfattar skolväsendet tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. (1 kap. 1 § SolL) Från och
med den 1 januari 2016 kommer utbildning i svenska för invandrare att uppgå i skolformen
kommunal vuxenutbildning. Om kommunal vuxenutbildning regleras i skollagens 20
kapitel. Målet för utbildningen ”är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande”. Syftet
är att de ska ”stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga
utveckling”. Utgångspunkten ”ska vara den enskildes behov” och den som har fått minst
utbildning ska prioriteras”. (20 kap. 2 § SkolL) Motsvarande text finns i huvudsak även i
21 kapitlet som behandlar särskild utbildning för vuxna och 22 kapitlet som behandlar
utbildning i svenska för invandrare.

9.1

Kommunal vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen ska tillhandahållas av kommunerna och bestå av
utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Att deltaga i vuxenutbildning på
grundläggande nivå är en rättighet för en person över 20 år, som är bosatt i landet och
”saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan”. (20 kap. 11 § SkolL)
Kommunen ska också aktivt arbeta för att motivera dessa personer att deltaga i utbildning.
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När det gäller gymnasial vuxenutbildning äger elever med yrkesexamen från
gymnasieskolan rätt att deltaga i utbildning med målet att nå högskolebehörighet. För
övrigt ska huvudmannen sträva efter att ”erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan
och behov”, någon skyldighet föreligger alltså inte. (20 kap. 16 § SkolL)
En vuxen som vill ha betyg eller önskar höja ett redan satt betyg på en kurs kan anmäla sig
till prövning. Endast en huvudman som anordnar utbildning i aktuell kurs för erbjuda
prövning. Inom vuxenutbildning är också validering av stor betydelse. Det handlar om en
strukturerad bedömning och erkännande av en persons kunskaper och kompetens.

9.2

Särskild utbildning för vuxna
Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna med utvecklingsstörning och ”ska
tillhandahållas på grundläggande och gymnasial nivå”. (21 kap. 3 § SkolL) Liksom för
kommunal vuxenutbildning gäller att eleven ska vara 20 år, bosatt i landet och sakna de
kunskaper som ”grundsärskolan syftar till att ge”. (21 kap. 11 § SkolL) Kommunen ska
också verka för att få behöriga till utbildningen att deltaga.
På gymnasial nivå har en behörig sökande ingen ”omedelbar rätt” att bli antagen till en
kurs, men kommunen ska sträva efter att erbjuda utbildning i förhållande till efterfrågan
och behov. (Särskild utbildning för vuxna, sid 9, Skolverket)

9.3

Utbildning i svenska för invandrare
Syftet med utbildningen är ”att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska
språket” och i de fall det är aktuellt ge dem ”grundläggande läs- och skrivfärdigheter”. (22
kap. 3§ SkolL)
Rätt att deltaga i utbildningen har en person ”från och med andra kalenderhalvåret det år
vederbörande fyller 16 år, om han eller hon är bosatt i landet, och saknar” grundläggande
kunskaper i svenska. ( 22 kap. 13 § SkolL) Hemkommunen är skyldig att erbjuda dem som
är behöriga, att deltaga i utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen är organiserad i
studievägar och kurser. Studieväg 1 består av kurserna A+B, studieväg 2 av kurser B+C
och studieväg 3 av kurserna C+D. Vilken studieväg som en elev börjar på beror på elevens
utbildningsbakgrund, där studieväg 1 vänder sig till elever utan eller med låg utbildning.
Betyg sätts efter varje avslutad kurs enligt betygsskalan A-F. Den studerande har också rätt
att få ett intyg under pågående eller efter avslutad utbildning. Det är huvudmannens
skyldighet att tillse att de studerande informeras härom. En elev har rätt att genomgå
prövning, både under pågående kurs och efter att betyg har satts. Även efter en prövning
har den prövande rätt att få ett intyg. Syftet med rätten till intyg är att ett sådant dokument
kan vara mer innehållsrikt för exempelvis en arbetsgivare.
Regeringen skriver vidare i förordningen om kursplan för svenskundervisning för
invandrare att utbildningen ”är en kvalificerad språkutbildning” och att utbildningen ”ska
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planeras och utformas tillsammans med eleven” så att hänsyn tas dels till elevens egna
intressen och erfarenheter dels till ”individens behov”. (SKOLFS 2012:13)

10.

Iakttagelser

10.1

Styrning och ledning
Fram till 2015 fanns det en Bildningsnämnd i kommunen, men i samband med förändringar
av den politiska organisationen lades nämnder ner. I kommunfullmäktiges reglemente för
kommunstyrelsen fastslås att det ska finnas ett bildningsutskott med fem ordinarie
ledamöter som ska utses inom styrelsen. Utskottet ska bereda, bevaka och besluta i frågor
som bland annat berör ”grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning,
yrkesvuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och grundläggande
svenskundervisning för vuxna”. (Reglemente för kommunstyrelsen, odaterad)
I Hällefors finns det en förvaltning. Området Barn Utbildning, som omfattar förskola,
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning leds av bildningschefen.
Rektorn vid Pihlskolan är tillika rektor och ansvarig för vuxenutbildningen i kommunen.
För särskild utbildning för vuxna finns också en samordnare, som tillika är lärare. Till
vuxenutbildningen är en studie- och yrkesvägledare knuten. Rektorn tycker att
organisationen är tydlig. I takt med att antalet nyanlända ökar också pressen på personalen.
På grund av besparingskrav tvingades tjänsten som studie- och yrkesvägledare förra året
dras ner från heltid till halvtid. Kraven på studie- och yrkesvägledning ökar kraftig och
rektor påtalar att arbetsbelastningen är särskilt hög. De nyanlända behöver vägledning och
individuella studieplaner ska upprättas. Det finns också ett behov av kuratorer och
psykologer som kan möta de särskilda behov som många nyanlända har. Idag får lärarna ta
många svåra samtal och det finns ingen handledning för dem, enligt rektor. Inom SFI finns
det två behöriga lärare med 30 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk. En lärare
är på väg att bli behörig. Överlag är det mycket svårt att få behöriga och legitimerade lärare
till utannonserade tjänster. Lärare, även utan pedagogisk utbildning, anställs på tre månader
för att kunna upprätthålla verksamheten, samtidigt som rektor försöker rekrytera
legitimerade lärare.
Rektorn samverkar med arbetsförmedling och universitet för att öka intresset för
lärarutbildning. Personer med ämneskompetens utan lärarexamen kan anställas på viss tid
och få genomgå praktisk-pedagogisk utbildning parallellt. Rektorn kan stödja läraren
genom att låta vederbörande få vara frånvarande på vissa utbildningsdagar. Några
heltidsstudier kan dock inte erbjudas på betald arbetstid. Marknadsföring av verksamheten
är också viktigt enligt rektorn. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare.
Kommunen försöker att fånga upp studerande (som är folkbokförda i kommunen) genom
att bjuda in dem till en lunch för att skapa en relation och berätta om Hällefors kommun
som arbetsgivare. Detta har pågått under några år, men ska nu ske återkommande en gång
om året, enligt bildningschefen.
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Den lön som kommunen måste betala vid nyrekryteringar har ökat under de senaste åren.
Detta påverkar lönediskussionen i hela verksamheten.
Bildningsnämnden och sedermera kommunstyrelsen har sedan januari 2014 endast i ringa
grad behandlat frågor som berör vuxenutbildningen. Vid Bildningsnämndens sammanträde
i april informerades nämnden om omvårdnadslyftet. (2014-04-16, §38)
Enligt uppgifter från Hällefors kommun har alla undervisande lärare inom
vuxenutbildningen pedagogisk högskoleexamen. År 2014 gick det 5,8 elever per lärare
(heltidstjänster) inom Komvux, vilket är betydligt lägre än snittet i kommungruppen och
riket, som ligger på 17,5 elever. Även för SFI är lärartätheten hög, 9,6 elever per lärare mot
kommungruppens 18,4 elever och rikets 26,1 elever.
Kostnaderna för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning framgår av tabellerna
nedan.
Total kostnad

2014
grundläggande

Lokaler och
inventarier

Undervisning

Läromedel,
utrustning,
bibliotek

Övrigt

Hällefors

69 000

24 200

27 900

1 800

11 800

Kommun
grupp

52 300

7 400

31 000

2 100

15 200

(Jämförelsetal 2014, Skolverket)

Total kostnad

2014
gymnasial

Lokaler och
inventarier

Undervisning

Läromedel,
utrustning,
bibliotek

Övrigt

Hällefors

45 900

19 700

8 400

2 800

15 100

Kommun
grupp

54 100

7 000

28 000

2 800

16 200

(Jämförelsetal 2014, Skolverket)

För särskild utbildning för vuxna och SFI finns ingen statistik att tillgå för kostnader per
elev 2014. 2012 låg kostnaden per elev i särvux på 24 200 och 2013 på 22 000 kr, vilket är
halva kostanden mot snittet i kommungruppen och riket. Eftersom elevantalet är mycket
litet kan det bli stora skillnader i kostnad per elev mellan åren. 2012 och 2013 låg
totalkostnaden per elev på grundläggande nivå på 226 300 kr respektive 120 4000 kr, vilket
är 2-4 gånger mer än snittet i kommungruppen och riket. För den gymnasiala utbildningen
låg kostnaden i paritet med kommungruppens och rikets snittkostnad för 2012, men häften
av kostnaden 2013. SFI kostade 2012 62 600 kr/elev, att jämföra med kommungruppens
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kostnad på 45 000 kr/elev och rikets snitt på 43 000 kr/elev. Bildningschefen konstaterar i
Bildningsnämndens verksamhetsrapport 2014 att ”arbetet med att säkerställa kvalitet och
kostnadseffektivitet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen måste fortsätta”. Hon
påtalar också att integreringen av vuxenutbildningen i gymnasieskolan är viktig och att
anpassningar av verksamheten görs för att korrelera med ett lägre elevtal. Utan
ungdomsgymnasiet hade det varit mycket svårt att kunna erbjuda gymnasial
vuxenutbildning, inte minst genom att attraktiva tjänster svårligen skulle kunna ha erbjudits
legitimerade lärare.
Tabellen nedan visar intäkter, kostnader och nettokostnader i tusen kronor för den
kommunala vuxenutbildningen mellan åren 2010 och 2014.
2010

2011

2012

2013

2014

Intäkt

1 405

1 971

1 708

1 926

2 062

Kostnad

2 802

4 060

4 032

4 597

4 574

Nettokostnad

1 397

2 089

2 324

2 671

2 512

(Bildningsnämndens verksamhetsrapport 2014)

Kostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen är hög, konstaterar bildningschefen.
Det beror enligt henne på två faktorer, dels få elever, dels låg genomströmning. I
verksamhetsrapporten 2014 framgår att ”många av eleverna har utländsk bakgrund och kort
utbildningsbakgrund”.
Tabellen nedan visar kostnad per elev i särskild utbildning för vuxna och utbildning i
svenska för invandrare mellan åren 2010 och 2014.
2010

2011

2012

2013

Riket 2013

Särvux

19 600

20 900

24 200

22 000

52 400

SFI

26 800

38 600

62 600

iu

38 400

(Skolverkets kommunblad 2010- 2014, Sveriges officiella statistik 2013, tabell 1)

På särvux går endast ett fåtal elever, vilket gör det svårt att bedöma kostnaden per elev i ett
längre perspektiv. Enligt bildningschefen är det också svårt att förutse behovet av SFI,
vilket påverkar kostnaderna.
Kommentar och bedömning
Huvudmannen bör upprätta en kompetensförsörjningsplan och arbeta strategiskt och
långsiktigt så att kommunen kan erbjuda utbildning inom alla skolformer med behörig och
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legitimerad personal. Det pågår ett arbete på tjänstemannanivå, men huvudmannens ansvar
måste påtalas.
Huvudmannen bör följa upp så att studie- och yrkesvägledning kan erbjudas efter behov.

10.2

Mål och inriktning
Fram till 2015 fokuserade ett av den gamla Bildningsnämndens mål på vuxenutbildningen.
”Alla vuxna ges möjlighet att utbilda sig enligt arbetslivets krav eller inför vidare studier.”
Förvaltningschefen konstaterar i verksamhetsrapporten 2014, som lämnades till
kommunstyrelsens bildningsutskott i februari 2015, att ”målet är en pågående process”.
Kommunstyrelsen har för mandatperioden 2015-2018 fastställt tre mål med ”långsiktigt
verksamhetsperspektiv” så kallade inriktningsmål. ”Hällefors ska bidra/medverka till:
•

människors utveckling

•

möten som engagerar/stimulerar

•

ett öppet och tolerant samhälle”.

Det första verksamhetsmålet är inriktat på tillväxt och talar om att
•

”kommunen prioriterar åtgärder för människors möjlighet till egen försörjning
genom eget arbete eller företagande”.

En av indikatorerna handlar om antalet praktikplatser i kommunen, men ingen indikator är
särskilt fokuserad på vuxenutbildningen. Inom utbildning lyfts grundskolans
måluppfyllelse fram som särskilt viktigt och därför sägs inget om vuxenutbildning varken
som mål eller indikator. Kommunstyrelsens ordförande och bildningsutskottets ordförande
påtalar vikten av att eleverna i grundskolan får en bra grund att stå på för att lyckas med
sina gymnasie- och universitetsstudier.
Kommentar och bedömning
Styrelsen har i aktuella styrdokument inte angivit ambitionsnivå och inriktning för
verksamheten, vilket inte betyder att verksamheten negligeras. Det är dock angeläget att
styrningen av vuxenutbildningen sker mot de av staten uppsatta målen så att verksamheten
bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

10.3

Tillhandahållande av vuxenutbildning
Under fliken vuxenutbildningen på Pihlskolans hemsida ges information om
vuxenutbildningen i kommunen ”Vuxenutbildningen i Hällefors vänder sig till dig som vill
lära dig svenska, komplettera tidigare utbildning eller läsa in behörighet för högre studier.
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Vi erbjuder kostnadsfria kurser, vägledning samt information om studiefinansiering.” 1 På
hemsidan finns kontaktuppgifter till ansvariga tjänstemän och studie- och yrkesvägledare.
Det går också att digitalt fylla i ansökan till komvux och särvux.
Informationen till presumtiva studerande sker primärt genom hemsidan. Texterna är sedan
september uppdaterade och motsvarar nu de lagkrav som staten ställer på en kommun
beträffande vuxenutbildning, enligt rektorn. Vuxenutbildningen informerar också om sin
utbildning via arbetsförmedlingen. Genom aktivitetsansvaret har kommunen uppsikt över
unga medborgare under 20 år som inte har avslutat eller går en gymnasieutbildning på
nationella program. Rent teoretiskt skulle direktkontakt kunna tas med dessa ungdomar.
Arbetsbelastningen för studie- och yrkesvägledaren, som alltså även arbetar med
aktivitetsansvaret, är som sagt, mycket hög, enligt rektorn.
Bildningsutskottets ordförande menar att kommunen uppfyller alla krav som lagen ställer
på kommunen beträffande vuxenutbildning. De synpunkter som Skolinspektionen
framförde har åtgärdats.
10.3.1

Kommunal vuxenutbildning
På grundläggande nivå omfattas utbildningen ”av samtliga kurser inom grundskolans
läroplan upp till och med årskurs nio”. 2 På gymnasial nivå erbjuds kurser dels inom
vuxenutbildningen, dels i samverkan med gymnasieskolan och dels på distans genom
MiROi. MiROi beskriver sig som ”ett av Sveriges ledande företag inom
arbetsmarknadsprogram, utbildning och rekrytering”. 3 Bildningschefen skriver att
”användandet fungerar bra, och förväntas öka genomströmningen bland eleverna”. 4 Inom
den egna skolformen kan de studerande läsa: engelska, gymnasiearbetet, historia,
matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Det
finns också möjligheter att läsa yrkeskurser, vilka erbjuds i samverkan med den egna
gymnasieskolan eller Rinman Education.
Antagning sker till utbildningarna kontinuerligt en gång i månaden.
Tabellen på omstående sida visar hur många elever som var inskrivna i kommunal
vuxenutbildningen och på vilken nivå de studerar, 2010-2014.

1

http://pihlskolan.hellefors.se/vuxenutbildning.4.2200aa9213a066b8f9f52e6.html#h-Grundvux, 2015-09-29 kl. 11:00

2

https://www.hellefors.se/barnutbildning/vuxenutbildning.4.71dc73b713466815fe580005844.html, 2015-11-05 kl.
10:30

3

http://www.miroi.se/om-oss/, 2015-09-29, kl. 11:45

4

Bildningsnämndens verksamhetsrapport 2014
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Hällefors skolor

2010

2011

2012

2013

2014

68

58

69

100

103

Andel på grundläggande nivå

50 %

36 %

19 %

17 %

23 %

Andel på gymnasial nivå

50 %

64 %

81 %

83 %

77 %

Antal elever

(Jämförelsetal 2010-2014, Skolverket)

Förutom för år 2013 har andelen studerande i Hällefors varit högre på grundläggande nivå
än på gymnasial nivå i jämförelse med kommungruppen kommuner i tätbefolkad region
och riket som helhet. 2014 låg andelen på gymnasial nivå på 82-84 % i kommungruppen
och i riket.
Följande tabell visar i hur grad som eleverna avbryter respektive slutför kurs. Elever som
fanns i pågående utbildning vid mättillfället (årets slut) utgör skillnaden mellan 100 procent
och de som avbrutit och slutfört en kurs.
Hällefors skolor
Grund – avbryter kurs
Grund – slutför kurs
Gymnasial – avbryter kurs
Gymnasial – slutför kurs

2010

2011

2012

2013

2014

0%

9%

0%

10 %

23 %

57 %

74 %

45 %

36 %

40 %

6%

3%

0%

15 %

8%

66 %

29 %

73 %

53 %

62 %

(Jämförelsetal 2010-2014, Skolverket)

Tabellen visar primärt att andelen elever som avbryter studierna i en kurs varierar kraftigt
mellan åren. Bildningschefen menar att elevtalet är så litet att det är svårt att göra
jämförelser mellan åren. En orsak till avbrott kan vara att den studerande flyttar.
Skolinspektionen konstaterade vid sin tillsyn våren 2015 att andelen som slutförde sin kurs
i Hällefors år 2013 är lägre än i riket. För 2014 har andelen ökat något även om snittet
fortfarande ligger under snittet för riket och kommungruppen. Andelen som avbryter sina
studier är i paritet med kommungruppen för grundläggande nivå och lägre på gymnasial
nivå. Statistiken på gymnasial nivå kan fluktuera mycket eftersom det är så få elever
inskrivna.
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Nedan ser vi hur stor andel av eleverna som avbryter samtliga påbörjade kurser
Hällefors skolor
Hällefors
Kommuner i tätbefolkad region
Riket

2010

2011

2012

2013

2014

6%

12 %

1%

20 %

12 %

iu

14 %

16 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

14 %

(Jämförelsetal 2010-2014, Skolverket)

All vuxenutbildning kan erbjudas på entreprenad. Tabellen nedan visar hur stor andel av
kursdeltagarna i Hällefors som deltog i en kurs som huvudmannen köpt av annan
utbildningsanordnare än kommun eller landsting.
Hällefors skolor

2010

2011

2012

2013

2014

Hällefors

21 %

0%

8%

47 %

68 %

iu

20 %

16 %

18 %

22 %

37 %

42 %

37 %

42 %

46 %

Kommuner i tätbefolkad region
Riket
(Jämförelsetal 2010-2014, Skolverket)

Den stora ökning av antalet elever som läser hos en annan utbildningsanordnare än
kommunen beror på satsningen inom vård- och omsorg, enligt utskottets ordförande.
10.3.2

Särskild utbildning för vuxna
I Hällefors kallar man detta för Särvux och verksamheten delas in i tre delar: grundsärskola,
träningsskola samt gymnasieskola för vuxna.
På grundnivå erbjuds: engelska, geografi, historia, matematik och svenska.
Skolinspektionen påtalar i sin tillsynsrapport av den 12 juni 2015 att kurser ”i
religionskunskap, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap inte erbjuds”. På
träningsskolan erbjuds utbildning inom individ och samhälle, språk och kommunikation
samt natur och miljö. Utbildning på gymnasienivå erbjöds inte, vilket Skolinspektionen
påtalade vid sin inspektion. Idag ges information på kommunens hemsida om att utbildning
erbjuds i de former och med det innehåll som lagen kräver. 5

5

https://www.hellefors.se/barnutbildning/sarskildutbildningforvuxnasarvux.4.292d219714fcfa080642ca.html#hSarskildutbildningforvuxnapagymnasialniva, 2015-11-03 kl. 07:45
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Tabellen visar hur många elever som var inskrivna i särskild utbildning för vuxna och på
vilken nivå de studerar, 2010-2014. Ingen elev var inskriven på gymnasiesärskolenivå.
Hällefors skolor

2010

2011

2012

2013

2014

13

13

10

10

9

Andel på grundläggande nivå

69 %

31 %

60 %

90 %

89 %

Andel på träningsskolenivå

31 %

69 %

40 %

10 %

11 %

Antal elever

(Jämförelsetal 2010-2014, Skolverket)

10.3.3

Utbildning i svenska för invandrare
Innan vi går in på hur utbildning i svenska för invandrare bedrivs i Hällefors kan det vara
bra att få en bild av hur elevgruppen ser ut ur ett utbildningsperspektiv.
Andel (%) elever 2014

Hällefors

Kommungrp.

Riket

läs- och skrivinlärning

25 %

15 %

13 %

med 0-6 års utbildning

2%

25 %

19 %

med 7-12 års utbildning

44 %

44 %

42 %

med mer än 13 års utbildning

29 %

26 %

36 %

(Jämförelsetal 2014, Skolverket)

Vi ser alltså att en fjärdedel av de studerande någon gång under året har deltagit i läs- och
skrivinlärning, vilket är en högre andel än snittet i både kommungruppen och riket. Om vi
däremot slår ihop dessa elever med de som bara har gått i skola upp till sex år innan
ankomsten till Sverige är situationen ganska lika i Hällefors och jämförbara snitt.
På hemsidan ges information om skolformen och att studierna ”i vissa fall” kan kombineras
med andra kurser inom vuxenutbildningen. De elever som läser på C- eller D-nivå ges
möjlighet att läsa grundvux-kurser i samhällskunskap, historia, religionskunskap med
mera, enligt rektor. Stöd ges även på modersmålet. Det är dock endast för en handfull elever
som detta är aktuellt. Undervisning erbjuds med femton timmar i veckan, antingen ett föreller ett eftermiddagsspår. Rektor ser gärna att man erbjuder ett kvällsspår om det funnes
intresserade studerande. Detta för att råda bot på lokalbristen. Intag sker kontinuerligt.
I Skolverkets statistik över SFI kan uppgifter om måluppfyllelse och tid för måluppfyllelse
med mera hämtas. Eftersom antalet i studerande i Hällefors är ganska litet redovisas inte
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alla uppgifter. I tabellen nedan kan vi ses några uppgifter som är intressanta för
granskningen och som möjligen också kan säga något om hela verksamheten.
2014

Hällefors Kommungrp.

Andel (%) kursdeltagare som har
fått minst godkänt på kurs 2 b

Riket

53 %

40 %

35 %

Genomsnittlig tid
godkänt i kurs 2b

(veckor)

för

24

26

25

Genomsnittlig tid
godkänt i kurs 2b

(timmar)

för

204

240

234

Kursdeltagare som avbrutit kurs 2b

13 %

15 %

23 %

Andel (%) kursdeltagare som har
fått minst godkänt på kurs 3d

58 %

53 %

47 %

Genomsnittlig tid
godkänt i kurs 3d

(veckor)

för

27

20

20

Genomsnittlig tid
godkänt i kurs 3d

(timmar)

för

196

164

172

Kursdeltagare som avbrutit kurs 3d

iu

14 %

18 %

(Jämförelsetal 2014, Skolverket)

Vi ser att de studerande når målen i högre grad i Hällefors SFI och det snabbare i veckor
och med färre undervisningstimmar för kurs 2b än i kommungruppen och riket som helhet.
För kurs 3d har det dock tagit längre tid och krävt mer undervisningstid för att nå målet i
Hällefors än jämförbara snitt. Detta kan bero på att underlaget ändå är förhållandevis litet.
Enligt skollagen 22 kap. 7 § ska huvudmannen samverka med Arbetsförmedlingen för att
den studerande ska ges möjlighet att kunna träna sin språkfärdighet i en autentisk miljö.
Utbildningen ska också organiseras så att det finns möjlighet att praktisera eller
förvärvsarbeta parallellt med att studierna pågår. Det måste därför finnas en ”flexibilitet
när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i
undervisningen”. (SKOLFS 2012:13) Enligt bildningschefen möter rektor och lärare från
SFI kontinuerligt personal från arbetsförmedlingen.
I verksamhetsrapporten 2014 skriver bildningschefen att ”en samverkan med kommunens
arbetsmarknadsenhet gällande språkpraktik för SFI-studerande är nödvändig”. Bildningsutskottets ordförande påtalar att många kvinnor kombinerar sina studier inom SFI med
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praktik inom kommunala verksamheter, främst vård och omsorg. Rektor framför att arbetet
med att erbjuda språkpraktik behöver utvecklas, till exempel inom restaurangnäringen.
Kommentar och bedömning
Alla intervjuade menar att Hällefors kommun erbjuder vuxenutbildning helt enligt lag. De
brister som Skolinspektionen fann vid sin tillsyn våren 2015 har enligt ansvariga politiker
och tjänstemän åtgärdats. Det handlar till exempel om att informera om de kurser som
erbjuds, erbjuda dem och att vuxenutbildningen ska pågå kontinuerligt under hela året.
I takt med en ökad invandring och ett hårdare tryck på utbildning i svenska för invandrare
bör styrelsen ta ett större ansvar för verksamheten genom att sätta mål och kontinuerligt
följa upp dessa. SFI är en viktig del i en nyanländ människans integrering i det svenska
samhället. Det är bra att kommunen erbjuder praktikplatser i den egna verksamheten, men
huvudmannen kunde ta ett större ansvar för att involvera det lokala näringslivet och
frivilligorganisationer i arbetet.

10.4

Systematiskt kvalitetsarbete
Skolinspektionen noterade vid sin tillsyn att Hällefors kommun inte uppfyllde
författningarnas krav på ett systematiskt kvalitetsarbete för skolformen särskild utbildning
för vuxna. Rektor och samordnare för särvux har tagit fram en plan hur det systematiska
kvalitetsarbetet ska bedrivas, enligt bildningschefen. I Bildningschefens verksamhetsrapport kommer särvux att behandlas under en egen rubrik.
Bildningsutskottets ordförande är nöjd med det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs
på både enhets- och huvudmannanivå. Hon påtalar att utskottet i hög grad diskuterar och
analysera det statistiska material som presenteras dem.
På enhetsnivå bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete efter en struktur som rektor har
beslutat om. Arbetet sker på tre nivåer: lärarnivå, arbetslagsnivå och skolenhetsnivå. I den
sistnämnda sammanställs resultaten för hela enheten. Resultaten analyseras utifrån
uppställda mål och en sammanfattning görs beträffande hur arbetet bör gå vidare.
Enhetsrapporten skickas till bildningschefen. Bildningschefen skriver årligen en
verksamhetsrapport som utgör huvudmannens dokumentation av sitt systematiska
kvalitetsarbete.
Kommentar och bedömning
Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. Styrelsen bör dock tydligare styra det
systematiska kvalitetsarbetet genom att begära in uppgifter och analyser inom områden
som den anser vara av vikt för att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt
och att resursfördelning är behovsstyrd.
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10.5

Samarbete med arbetsförmedling och näringsliv
I Bildningsnämndens protokoll av den 12 november 2014 informeras om att avtalet med
Arbetsförmedlingen gällande SFI har upphört. Detta gällde personer i anläggningsboende
och frågan är nu obsolet.
I Bildningsnämndens verksamhetsrapport 2014 påtalar bildningschefen hur viktigt det är
med ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet, näringslivet och andra
kommuner för att vuxenutbildningen ska utvecklas. Under 2015 har bildningschefen
försökt att få ökade kontaktytor med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Det
är viktigt för bildningschefen att få ta del av näringslivet önskemål på vad utbildningen kan
erbjuda. Samverkan sker också genom branschråd som finns inom gymnasieskolan mellan
skolan och näringslivet.
Kommunerna i närområdet samverkar och är ett stöd åt varandra genom spridning av goda
exempel. Det är svårt för den lilla kommunen att kunna ha stora utbud och själv tillmötesgå
alla behov.
Man försöker att anordna studiebesök och praktik. Många kommer med hög utbildning och
behöver stöd för att komma ut i arbetslivet, enligt bildningschefen.
Som redan har framgått i punkt 10.3.3 bereds studerande inom SFI möjlighet att få komma
ut på praktik inom kommunal verksamhet. Kommunalrådet och utskottets ordförande
tycker att denna samverkan är viktigt för de utlandsföddas integration i samhället.
Det finns inget egentligt samarbete mellan vuxenutbildningen och näringslivet.
Kommunalrådet anser det vara en brist och tycker att detta borde utvecklas. Rektor har
deltagit i frukostmöten med näringslivet, men hon upplever inte att utbildningssektor är en
självklar samarbetspartner i kommunens näringslivsarbete.
Kommentar och bedömning
Det finns förutsättningar för kommunen att ta ett större ansvar för samverkan mellan
vuxenutbildningen och det lokala näringslivet och närsamhället i övrigt i enlighet med
läroplan för vuxenutbildningen och kommunens verksamhetsmässiga mål. 6 Särskilt för
nyanlända är det viktigt att erbjuda olika kontaktytor ut mot det svenska samhället och
arbetsmarknaden. Detta kan ske genom ett arbetsplatsförlagt lärande. Kommunen tar ett
ansvar genom att erbjuda praktikplatser inom den egna organisationen.

10.6

Verksamhet på entreprenad
Enligt 23 kapitlet skollagen får en kommun med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal
med fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter inom utbildning, det vill säga
6

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 (SKOLFS 2012:101, punkt 2.2)
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entreprenad. (23 kap 1 § SkolL) Alla skolformer inom vuxenutbildningen kan bli föremål
för entreprenad. Myndighetsutövning på både lärar- och rektorsnivå kan överlämnas. Det
sistnämnda först efter att Skolinspektionen har givit entreprenören tillstånd. Som tabellen
under punkt 10.3.1 visar läser närmare 70 procent av kursdeltagarna inom Hällefors vuxenutbildning hos annan anordnare. Primärt handlar det om utbildning inom vård och omsorg.
Bildningschefen lyfter fram betydelsen av samverkan med de privata entreprenörerna för
kommunens invånare. (Se ovan 10.3.1 om MiROi.) Förutsättningarna för att möta
enskildas behov ökar mycket. Det stora utbudet erbjuds också kostnadseffektivt. För
utbildningar som sker av MiROi betalar kommunen först när utbildningen är avslutad.
Samarbetet med Rinmans Education, är inte så omfattande då intresset bland vuxna är
svagt. Det är ändå en förutsättning för att de dyra industriutbildningarna ska kunna
erbjudas. Utan denna samverkan skulle vuxna tvingas hänvisas till andra kommuner.
Genom entreprenaden har ansvaret vad gäller lärares myndighetsutövning förts över till
företaget. Rektor för vuxenutbildningen i kommunen har dock kvar det ansvar som åvilar
rektor enligt lag, till exempel utfärdande av betyg.
Rektor ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till nationella
mål och kunskapskrav. Sker en försämring eller en kvalitetssänkning prioriteras dessa
områden för att säkerställa kvaliteten igen. Detta dokumenteras i kvalitetsuppföljningen.
Pihlskolan har kvalitetsavstämningar med Rinman Education AB samt med Miroi AB där
bildningschef, vd och verksamhetschefer sitter med regelbundet, enligt rektor.
Kommentar och bedömning
Kommunstyrelsen kan genom entreprenadavtal med MiROi och Rinmans Education
erbjuda studerande i kommunen ett brett utbud av kurser. Människor ges möjligheter att
läsa kurser som de behöver för att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. På detta sätt
uppfyller huvudmannen krav som ställs genom skollag och som annars svårligen hade
kunnat uppfyllas.

KPMG, dag som ovan

Joakim Nertyk
verksamhetsrevisor
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Minska tomhyror på Sörgården, dnr KS 15/00166
Informationsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 273
Ärendet
Kommunförvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2015-05-12 att se
över möjligheterna att reducera tomhyror i Sörgården enligt fastställd
åtgärdsplan med anledning av kommunstyrelsens budget 2015. Förvaltningen
presenterade en lägesbild till kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-24.
Förvaltningen har nu tillsammans med Hällefors Bostads AB genomfört en
genomgång av samtliga ytor i Sörgårdens hus 6
Ekonomi

Idag finns ett hyresavtal tecknat med bostadsbolaget på hus 6 som
förvaltningen och bolaget kommit överens om ska skrivas om utifrån nu
kända faktauppgifter på en totalyta på 634,4 kvadratmeter och utifrån att
nuvarande avtal inte har en sedvanlig utformning. Denna yta innebär en
årshyra på totalt 729 560 kronor utifrån 2015 års hyresnivå. Av fastställd
yta som förvaltningen hyr fördelas den enligt nedan:
Måltidsverksamheten
Hemtjänsten

554,8 kvm
79,6 kvm

638 020 kronor/år
91 540 kronor/år

Utifrån genomförda genomgången kan förvaltningen konstatera att
kommunens verksamheter hyr samtliga lokalytor med undantag för
biblioteksdelen, som är uppsagd sedan tidigare. Konsekvensen blir att
kommunen enbart kan reducera tomhyror på Sörgården med
135 010 kronor för verksamhetsåret 2015 avseende biblioteksdelen.
Dessutom kommer kommunens kostnader öka för vård och omsorg, och
portionspriset för måltider som hanteras i Sörgårdens kök.
Förvaltningen och bolaget har kommit överens om att ytan på 235,8
kvadratmeter på f d biblioteksdelen ska krediteras kommunen från och med
2015-06-01, d v s 6 månader.
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Folkhälsa

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

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

2015-12-22
Ekonomi- och IT-enheten
Martin Emmesjö, 0591-64108
martin.emmesjo@hellefors.se
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Återrapportering gällande tunnel i anslutning till
plankorsning Silvergruvvägen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 241
Ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-24 redogjorde
kommunförvaltningen för ärendet om den tunnel som är tänkt att förbinda
östra och västra delen av Hällefors under järnvägen i nivå med
Finnbergsvägen i centrala Hällefors. Beslutet innebär att
kommunförvaltningen har i uppdrag att ingå ett samfinansieringsavtal med
Trafikverket enligt det tredje alternativet, d v s en tunnel bestående av två
separata konstruktioner under Klockarvägen och järnvägen. Dessutom har
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i uppdrag att planändra för detta
ändamål.
Det har nu i efterhand framkommit att de tre alternativen som konsultföretaget
Thyréns presenterade för Trafikverkets räkning i själva verket inte var
förankrade med Trafikverket, sett till utformning och kostnad. Vidare hade
heller ingen hänsyn tagits till vatten och avloppsaspekterna i det berörda
området. Trots detta anser kommunförvaltningen att kommunstyrelsens beslut
är att beteckna som ett inriktningsbeslut om att en tunnel ska anläggas, även
om det nu med tanke på rådande omständigheter inte blir exakt vad som
presenterades.
Till följd av händelseutvecklingen har en ny process påbörjats mellan
kommunen, Bergslagens Kommunalteknik, Trafikverket och dess utförare
PEAB om en möjlig genomförbar lösning. Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning kommer bjudas in senare i processen för att lämna
synpunkter.
Ett nytt arbetsförslaget har tagits fram i samförstånd med samtliga parter. En
platt rambro anläggs endast under järnvägen med en bredd på 3,5 meter som i
sin tur ansluter med anslutningsväg på västra sidan med anslutning till både
Hällevi idrottsplats och vidare mot befintlig gc-väg. Öster om järnvägen är
nuvarande idé, om den är genomförbar, att anlägga en T-korsning direkt efter
tunneln. T-korsningen kommer därefter förgrena sig både i norr- och
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södergående riktning bredvid järnvägen längs med Klockarvägen för att
därefter ansluta genom säkra övergångar till andra sidan vägen. Detta kommer
få till följd att Klockarvägen smalnar av till ett körfält i nivå med
anslutningsvägarnas längd. Effekterna av detta blir att berört vägavsnitt
förmodligen blir en så kallad lågfartsväg med växelvis framkomlighet.
Alternativt att vägen blir enkelriktad i nordlig riktning, med undantag från
Länstrafikens bussar som i så fall tillåts trafikera sträckan från norr till söder.
Ärendet behandlas för närvarande av Trafikverket för en fortsatt process i
början av verksamhetsåret 2016. Färdigställandet beräknas fortfarande till
omkring årsskiftet 2016/2017.
Ekonomi

Fördelarna med det nya arbetsförslaget är att tunneln kommer anläggas till
en betydligt lägre kostnad och att vatten och avlopp påverkas i minsta
möjliga mån. Om det nya förslaget kommer föranleda planändring återstår
att se i takt med att processen fortgår.
Folkhälsa

Det nya arbetsförslaget med sin kortare tunnel erbjuder en tryggare
upplevelse för oskyddade trafikanter under förutsättning att en
ändamålsenlig lösning gällande säkra överfarter går att uppnå. Dessutom
innebär en avsmalnad väg en högre medvetenhet att hålla
hastighetsbegränsningarna med tanke på de säkra överfarter som måste
anläggas över Klockarvägen för oskyddade trafikanter.
Miljö

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

Ola Ström
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

