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Datum

2016-01-20

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2016-03-22 kl. 13.00 i Kommunhuset,
Plenisalen för att behandla följande ärenden:
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.00
Ärenden under beredningstid:
Polisen – BRÅ-avtal
Peter Wiker om simhall
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Beslutsärenden

5 Årsredovisning för Hällefors Bostads AB
6 Årsredovisning för Hällefors kommun 2015
7 Tilläggsbudgetering för fastighetsförvaltning
8 Tilläggsbudgetering för driften utifrån extra medel 2016
9 Tilläggsbudgetering för feriearbete
10 Ökad service med kvällsmål på trygghetsboende
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11 Bilden av Hällefors
12 Yttrande över revisorernas övergripande granskning
13 Omfördelning av budgetmedel till myndighetsnämnden
14 Registrering av LIS-områden
15 Bostadsanpassning (återremiss)
16 Avgiftsfinansiering Partnerskap Bergslagsbanan
17 Revidering av företagspolicy i Hällefors kommun
18 Näringslivspolicy för Hällefors kommun
19 Företagshälsovård i Hällefors kommun
20 Fullmakt till Bergslagens kommunalteknik avseende VA-ärenden
21 Försäljning av Terrassen
22 Projektering av parkering vid Formens hus
23 Projektering av återställning Stationsvägen
24 Reglemente för BRÅ
25 Samverkansöverenskommelse mellan Hällefors kommun och Polisen
26 Yttrande över lokalvård
27 Samverkan i Bergslagen
28 Samordning av utbildningar i Hällefors kommun
29 VFU-handledarutbildning
30 Patientsäkerhetsberättelsen 2015
31 Avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade 2016
32 Ansökan om bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro 2016
33 Verksamhetsrapportering lokalt folkhälsoarbete
34 Yttrande över medborgarförslag om handikappanpassning av samhället
35 Yttrande över medborgarförslag gällande direktiv till Hällefors Bostads
AB
36 Yttrande över medborgarförslag om Hällefors Bostads AB
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37 Yttrande över medborgarförslag om offentlig toalett i Hällefors centrum
38 Yttrande över medborgarförslag om handikapparkeringar i Hällefors tätort
39 Yttrande över medborgarförslag om cykelbana-trixbana i Hällefors
40 Yttrande över medborgarförslag om inköp av broddar
41 Yttrande över Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om matpolicy
Informationsärenden

42 Rapport BMB, BKT, BoAB, BRT
43 Aktuella remisser
44 Uppföljning friskvårdscheckar
45 Information Formens hus
46 Information Konkurrensverket
47 Information simhall
48 Rapport Björskogsnäs
49 Plankorsning Silvergruvvägen
50 Arbetsgrupp för utdelning av kultur-, ledar- och idrottsstipendium 2016
51 Skolinspektionens kvalitetsgranskning i Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
52 Nya vuxenutbildningar
53 Avslutad riktad tillsyn
54 Tillbud och olycksfall i förskola och skola 2015
55 Kränkningar i skola och förskola 2015
56 Beviljade statsbidrag för vuxenutbildning 2016
57 Uppföljning av fullgörande av skolgång
58 Utdelade verksamhetsbidrag 2015
59 Uppföljning av internkontrollplan för omsorgsverksamheterna 2015
60 Ej verkställda beslut
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61 Ansökan om ersättning för betydande extraordinära kostnader för
tillståndssökande
62 Extra medel från Skolverket
Delgivningsärenden

63 A) Partiföreträdarna: Yttrande över folkhögskolans strategidokument, dnr
KS 16/00039
B) Trafikverket: Beslut om slopande av plattformsanläggning Bredsjö, dnr
KS 16/00102
C) Partnerskap Bergslagsbanan: Yttrande avseende Trafikverkets
inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur planeringen 2018-2029;
Protokoll 2016-01-15
D) Bildningsutskottet: Protokoll 2016-03-01; yttrande över promemorian
”Vissa timplanefrågor” till Utbildningsdepartementet
E) Kommunförvaltningen: Statsbidrag inom den sociala barn- och
ungdomsvården, dnr KS 16/00051; Rekvisition av stimulansmedel för
kunskapsspridning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen,
dnr KS 16/00082; APT personal- och kanslienheten 2016-01-25; 2016-0303; Upphandling fordon kategori Cb, dnr KS 16/00067; Förvaltningsavtal
med Hällefors Bostads AB; Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska
enhet; redaktionella förändringar i upphandlings- och inköpspolicy för
Hällefors kommun; återrapportering av stimulansmedel för ökad
bemanning inom äldreomsorgen 2015; upphandling avseende
turistbyråtjänster, dnr KS 16/00010; månadskontroll av brandskyddet
Pihlskolan 2016-01-22; direktupphandling av företagshälsovård för
Hällefors kommun
F) BMB: Beslut om uppdrag att minska kostnader för bostadsanpassning;
Bokslut 2015; Budget 2016; Protokoll 2016-01-27; protokoll 2016-02-24;
attestantförteckning 2016
G) BoAB: Protokoll 2016-02-15
H) BKT: Protokoll 2016-02-05; protokoll 2016-03-04
I) SKL: Cirkulär 16:1-16:8; Överenskommelse mellan staten och SKL om
stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
J) Landshövding Maria Larsson: tack för uppvaktning
K) Mark- och miljödomstolen: avslag gällande överklagande Silvergruvan
L) Länsstyrelsen: Tillstånd till kameraövervakning; dispens från
reservatsföreskrifter för Hökhöjdens naturreservat
M) Lindesbergs kommun: KS 2016-02-16 § 32, beslut om Samverkan i
Bergslagen
N) Finska samrådsgruppen: Bidrag till Finnmarken förr och nu
O) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2016-01-20; protokoll
2016-02-10
P) BRO: Nyhetsbrev februari 2016
Q) Ljusnarsbergs kommun: KS 2016-01-27 § 26, beslut om Samverkan i
Bergslagen
R) Bergslagens räddningstjänst: Protokoll 2016-01-27
S) Förvaltningsrätten i Karlstad: Dom om särskild avgift om 230 000
kronor
T) Havs- och vattenmyndigheten: God havsmiljö 2020
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Delegeringsärenden

A) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilagor daterade 2016-01-31, 201602-29
B) KSO Annahelena Jernberg: yttrande till Konkurrensverket gällande brott
mot LOU; enligt bilaga daterad 2016-02-29; fullmakt till BKT att föra
kommunens talan; ansökan om prövningstillstånd till mark- och
miljööverdomstolen gällande Silvergruvan
C) Enhetschef Siv Gunnarsson: anställning vikariat överstigande 6 mån
D) Förskolechef Anna Mill: anställningar inom förskolan
E) Kultur- och fritidschef Anna Henriksen: bidrag till Bergslagsspelen
20 000 kr
F) Fastighetsekonomi Martin Emmesjö: remissyttrande detaljplan kvarteret
Morkullan
Annahelena Jernberg
ordförande
Mathias Brandt
kommunsekreterare
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Datum

2016-03-11
Ekonomi- och IT-enheten
Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Hällefors kommuns årsredovisning 2015
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Hällefors kommun 2015
Ärendet
Kommunförvaltningen kan konstatera att alla partier genom sin
partiföreträdare varit representerade/delaktiga under de två timmar som
ekonomiberedningen haft beredning av förvaltningens förslag till
årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Beredningen framhåller att det är väldigt positivt att de flesta resultatmål
uppnåtts och att alla är mätbara. Inför kommande verksamhetsår bör det
däremot kompletteras med ett resultatmål avseende alla ideella föreningar och
organisationer som bidrar till civilsamhälle. Beredningen saknar det tidigare
välfärdsbokslutet som gav en bra bild över hur medborgarna i kommunen
mår. Välfärdsbokslutet bör redovisas som särskild bilaga i samband med att
kommunens årsredovisning bereds.
Utifrån resultatmålet inom tillväxtområdet efterfrågar beredningen
övergripande information om näringslivsarbetet. Det som framkommer är
viktigt att ta med sig i det fortsatta arbetet framåt anser beredningen.
Beredningen ser gärna att personalredovisningen i årsredovisningen utvecklas
till kommande år och då främst se till att alla anställda presenteras i
nyckeltalen så som timavlönade.
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Ekonomi

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,5 miljoner kronor, vilket
jämfört med den antagna årsbudgeten är 10,0 miljoner kronor bättre. I
förhållande till den delårsrapport som presenterades för kommunstyrelsen
2015-10-21 är det en skillnad på 11,7 miljoner kronor. Anledningen till
förbättringen är att skatter och generella statsbidrag blivit högre och att
finansnettot förbättrats med 1,4 miljoner kronor. Verksamhetens
nettokostnader har totalt förbättras med 7,1 miljoner kronor mot
helårsprognosen i delårsrapporten och kan härledas till att politiska
kostnaderna blev 1,0 miljoner kronor lägre än budgeterat och att
fastighetsförvaltningen inte genomfört de underhållsarbeten som var
planerat vilket resulterade i ett överskott med 1,8 miljoner kronor.
Gemensamma administrationen blev 1,2 miljoner kronor lägre än
prognostiserat och beror på att det exempelvis kvarstår 0,3 miljoner kronor
i den centrala bufferten och att åtgärder inom företagshälsovården blev
lägre än prognostiserat. Dessutom har motions- och idrottsanläggningarna
tilläggsbudgeterats med 0,6 miljoner kronor. Slutligen redovisar
verksamhetsområdet infrastrutkur, skydd m m 1,9 miljoner kronor bättre
utfall, där största orsaken är att tidigare tomhyror på Sörgården numera
finns kostnadsförd på de verksamheter som berörs efter genomförd
utredning. Under de senaste fem åren har det egna kapitalet ökat med
38,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt med
12,5 procent.
Verksamheterna uppvisar tillsammans en positiv avvikelse på totalt
0,5 miljoner kronor gentemot budget, som motsvarar kommunens totala
verksamhetskostnader. Skatter och generella statsbidrag uppvisar
tillsammans en positiv avvikelse på totalt 7,5 miljoner kronor gentemot
budget. Hälften av överskottet kan härledas till att kommunen beslutat att
låta 14,3 procent av det extra generella statsbidraget som kommunen
erhållit på totalt 26,2 miljoner kronor redovisas år 2015. Den andra hälften
består av ökande skattemedel och generella statsbidrag gentemot budget.
Finansnettot uppvisar en positiv avvikelse på 2,0 miljoner kronor gentemot
budget och beror på aktieförsäljning av Svartälvstorps Förvaltnings AB och
låga räntekostnader.
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med
de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret 2008. Kommunens resultat för 2015 visar på ett positivt resultat på
13,5 miljoner kronor, vilket även motsvarar avstämningen av
Kommunallagens balanskravsresultat.
I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella målsättningar
utvärderats utifrån ett femårsperspektiv och de antagna inriktningsmålen.
Förvaltningen kan konstatera att kommunens målsättning med att förbättra
kommunens soliditet är på rätt väg.
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Kommunen har totalt investerat 12,6 miljoner kronor under verksamhetsåret
2015. Investeringsbudget var 23,2 miljoner kronor, vilket innebär att den
fastställda budgetramen inte förbrukades utan gav ett överskott på 10,6
miljoner kronor. 2015 års investeringar har finansieras med 100,0 procent av
egna medel och innebär att kommunen har uppfyllt målet att finansiera
investeringarna med egna medel.
Kommunens likviditet vid årsskiftet 2015/2016 var 56,1 miljoner kronor.
Orsaken till denna nivå är att kommunen i december erhållit extra generellt
statsbidrag på 26,2 miljoner kronor. Dessutom har verksamheternas utfall blivit
bättre än tidigare gjorda prognoser och att kommunens budgeterade investeringar
för år 2015 inte förbrukats. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31

december 2015 uppgick till 107,6 miljoner kronor. I förhållande till
föregående år har låneskulden i samma nivå men under året har kommunen
erhållit 4,2 miljoner kronor i infriad borgen som amorterats, vilket innebär att
målsättningen att amortera uppfyllts.
Kommunen har minskat borgensåtaganden som kan betyda en finansiell risk
för kommunen i form av övertagande av lån, alternativt att ge ägartillskott.
Totalt har kommunen ett borgensåtagande på 130,4 miljoner kronor vid årets
slut. Det största åtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB som
uppgår till 130,0 miljoner kronor och i förhållande till föregående år har det
totala borgensåtagandet minskat med 59,4 miljoner kronor.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens
årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att
-

Hällefors kommuns årsredovisning 2015 godkänns.

Jessica Jansson
Tf Kommunchef
Ekonomichef
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År 2015 i korthet
Kommunkoncernens ekonomi
• Kommunkoncernens resultat uppgår till 13,7 miljoner kronor.
• Resultatet har förbättrats med 7,5 miljoner kronor i form av skatteintäkter och generella
statsbidrag och 2,0 miljoner kronor i ökade finansiella intäkter och minskade finansiella
kostnader.
• Investeringar har skett med 17,9 miljoner kronor.
Kommunens ekonomi
• Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,5 miljoner kronor.
• Investeringar har skett med 12,6 miljoner kronor. Större investering har skett på Tingshuset i
Grythyttan och kommunens VA-nät.
• Finansiella målsättningarna har uppnåtts vad gäller resultatandel, nettokostnadsandel,
självfinansiering av investeringarna, amortering av låneskulden, finansnettoandel och soliditet.
Däremot inte investeringsandel.
Fakta om kommunen
• Vid årets utgång har Hällefors kommun 7 032 invånare, en ökning med 96 personer under
året. 62 barn föddes under året.
• Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till 541 och i kommunkoncernen i övrigt finns 7
årsarbetare.
• Utdebiteringen ligger totalt på 33:60 fördelat på landstinget 11:55 och kommunen 22:05.
Viktigare händelser
• Året har haft fokus på ökad kontakt med kommunens näringsliv genom bland annat
företagarfrukost och företagsbesök.
• Trafikverket i samverkan med kommunen och Region Örebro län har under året påbörjat
arbetet med att anlägga en ny 110 meter lång perrong i Hällefors tätort, vilket innebär att
kommunen kan möta det ökade behovet av persontrafik .
• Under året har första spadtaget tagits tillsammans med Statens Bostadsomvandling som
innebär att hyreshuset på Gillersvägen 6 omvandlas till sex lägenheter för äldre och lokaler för
kommunal förskola.
• Kommunens naturreservat Björskogsnäs har under året renoverats och utvecklats i samband
med att Ernst Kirchsteigers omåttligt populära tv-program ”Sommar med Ernst” spelades in
vid Björskogsnäs.
• Under sommarhalvåret invigdes biblioteket i Grythyttan i renoverade och
verksamhetsanpassade lokaler. Byggnaden benämns numera Tingshuset och inrymmer två
helrenoverade bostadslägenheter.
• Under slutet av året har kommunen erhållit 26,4 miljoner kronor i extra statsbidrag.
Kommunen har fått detta bidrag för det stora ansvar som kommunen hittills har tagit för att ta
emot människor på flykt.
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Kommunstyrelsens ordförande
2015 blev ett händelserikt år ur många aspekter. Utvecklingsarbetet i Hällefors
kommun fortskred med många nya satsningar, dels egna kommunala, men även med
hjälp av externa insatser.
Hällefors kommun tog sitt ansvar under den stora flyktingvåg som utlöstes med
anledning av pågående kriget i Syrien. Här vill jag rikta ett stort tack till alla
medarbetare för er stora insats under hösten/vintern, utan er hade detta inte varit
möjligt.
Ovako kom under hösten med ett förhandsbesked om att valsverket i Hällefors skulle
läggas ner, cirka 150 anställda berörs omgående. Utifrån det beskedet påbörjade
kommunledningen diskussioner med Länsstyrelsen och Region Örebro län, samt
tillsatte en omställningsråd. Uppdraget är att lindra verkningarna av nedläggningen så
mycket som bara är möjligt.
Under 2015 växte också kommunen, med 96 nya kommuninnevånare passerade vi
7000 och idag är vi 7032!
• Upprustningen av järnvägen fullföljdes och en fullgod 110 meters perrong kom
på plats. Detta i samarbete med Hällefors Kommun, Trafikverket och Region
Örebro län. En satsning som kommer att ha stor betydelse för kommunens
framtida utveckling.
• Vi fortsatte satsningen på utbildning för omvårdnadspersonal, som ett led i
arbetet med att höja utbildningsnivån och även öka möjligheten för
verksamheten att säkra framtidens behov.
• I juni invigdes Biblioteket i Grythyttan, då det flyttade tillbaks på torget, i det
numera nyrustade Tingshuset.
• En önskan från många kommuninnevånare införlivades, då Hällefors kommuns
första hundrastgård stod klar vid före detta Snäckeskolan. En efterlängtad
mötesplats för både hundar och mattar/hussar.
• Första spadtaget togs vid Lärkan. Tillsammans med SBO, kommer kommunen
att erhålla ändamålsenliga lokaler för förskolan, samt 6 nya lägenheter för äldre.
• Björskogsnäs blev ”Sommar med Ernst” och ”Jul med Ernst”, ett populärt
besöksmål för många. När dörrarna öppnades blev det ett välbesökt utflyktsmål
med 1000 tals besökande från hela landet. Invigning skedde i nära samarbete
med lokala företag och föreningar som tillsammans med Landshövdingen
klippte bandet.
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• Efter beslut i Kommunstyrelsen, tillsattes en centrum beredning. Uppdrag är
arbeta fram förslag på hur centrum i Hällefors tätort kan bli mer funktionellt
och attraktivt.
• Gamla Hemgården revs, för att ge plats för nya fräscha lokaler till en
grundskola som växt under 2015 och kommer att på sikt, när skolans behov
minskat, omvandlas till attraktiva boenden för äldre.
• Under slutet av året tog politikerna beslut om att utreda möjligheten om en
simhall. Detta kommer om vidare beslut tas, öka förutsättningarna att nå
måluppfyllelsen i grundskolan, men på sikt ytterligare en social mötesplats i
kommunen.
• Kommunen var med och medfinansierade en ny snökanon vid Hurtigtorpet.
Detta innebär större möjligheter att förlänga säsongen och att i framtiden även
kunna arrangera större tävlingar.
• Många och spännande näringslivsbesök genomförde, företagsfrukostarna var
mer än välbesökta och uppskattade. I kommunens möten med näringslivet
diskuterades bl a kompetensförsörjning, förutsättningar att bedriva verksamhet i
kommunen, infrastruktur, arbetskrafts behov m m, som stående punkter..
Näringslivet tog initiativ till att starta upp ett näringslivsråd, där kommunen är
representerad, ett initiativ som jag här med vill tacka er för!
• Hällefors kommun sålde sitt aktieinnehav i Svartälvstorps förvaltnings AB till
Spendrups Bryggeri AB. Detta innebar att kommunen reducerade
borgensåtagandet med 51,5 miljoner, vilket i sin tur innebär att kommunen
minskat de finansiella riskerna i framtiden.
2015 års resultat uppgår till 13,5 miljoner kronor. Resultatet är 10,0 miljoner kronor
bättre än budgeterat. Detta positiva resultat skapar en god ekonomisk hushållning
enligt kommunens fattade beslut om en ekonomisk plan där målsättningen är att skapa
en långsiktig stabil ekonomi genom att öka soliditeten.
Jag är stolt och glad över allt det som gjordes under 2015, allt
finns inte med i uppräkningen, men för den skull saknar det inte
betydelse. Jag ser allt som gjorts under det gångna året som en
god och viktig grund att stå på i det strategiskt viktiga arbete vi
fortsatt har framför oss. Tack alla medarbetare för att ni gjorde
2015 till möjligheternas år!

AnnaHelena Jernberg
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Allmän analys
Befolkningsutveckling
Hällefors kommun ökade sin befolkning med 96 personer under året, vilket motsvarar
1,4 procent. Ökningen beror till övervägande del på flyttnettot, d v s att fler personer flyttar in till
kommunen mot den befolkning som flyttar ut. Det negativa födelseöverskottet uppgick totalt till
33 personer vid årets slut. Totalt föddes det 62 barn i kommunen, vilket är 4 fler än föregående år.
Örebro län som helhet ökade sin befolkning med 2 862 personer.

Befolkning
Födelseöverskott
Flyttnetto
Förändring totalt
Antal födda

2011

2012

2013

2014

2015

7140
-58
-23
-80

6988
-64
-87
-152

6982
-57
51
-6

6936
-60
14
-46

7032
-33
129
96

60

53

64

58

62

Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna
i kommunen. Framtagna prognoser till år 2035 visar på en fortsatt befolkningsminskning. I prognosen
framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 8 procent fram till år 2035.
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

Antalet födda barn i kommunen har de senaste åren varit stabilt. Orsaken till fluktuationer som ändå
förekommer är till största del inflyttning av nyanlända via asyl. Det är svårt att som tidigare bedöma
storleken på åldersklasserna i fortsättningen, då elever i stor utsträckning kan komma inflyttande i
senare år. För gymnasieskolan är situationen särskilt svår, då elever som inte ännu klarat sina grundskolestudier ansamlas i denna skolform, oberoende av vilket år de påbörjat sina studier i kommunen.
Den tidigare nedgång i elevunderlag, som också tätortens grundskola dimensionerades för, kommer
alltså inte att märkas i skolan på kort sikt. I framtiden kan det vara så att den stora rörligheten bland de
nyanlända, och kommunens underliggande befolkningsstruktur mycket snabbt accelererar elevminskningen i skolan, till de nivåer som förutspåtts tidigare.

0-6
7-15
16-20
21-44
45-64
65-79
80-w
Totalt

2011

2012

2013

2014

2015

417
584
519
1 676
1 959
1 411
574
7 140

408
548
482
1 609
1 948
1 419
574
6 988

425
558
438
1 650
1 912
1 450
549
6 982

426
562
419
1 652
1 882
1 450
545
6 936

455
562
414
1 717
1 850
1 469
565
7 032
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En annan trend är att antalet äldre pensionärer d v s personer över 80 år, har ökat under hela femårsperioden. Ökningsnivån är relativt måttlig, men denna utveckling kommer att accelerera inom några
decennier, när 40-talisterna når denna ålder.

Arbetsmarknad
Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 61 personer under året. Antalet öppet arbetslösa
motsvarar nu 6,6 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört
vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd ökat med
23 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning, samt
jobb och utvecklingsgarantin.

Öppet arbetslösa
Aktivitetsstöd
Summa

2011

2012

2013

2014

2015

192
215
407

225
218
443

168
224
392

202
147
349

263
170
433

Den öppna arbetslösheten har under 2015 fortsatt att öka för både kvinnorna och männen. I riket är
totalt andelen öppet arbetslösa 3,3 procent, och för länet är siffran 3,4 procent. Det innebär att gapat
har ökat ytterligare i jämförelse med länet då kommunen nu har dubbel så stor arbetslöshet. Andelen
kvinnor som har arbete med olika former av stöd under 2015 har ökat något mot föregående år men
uppnår inte nivåerna under perioden 2011 till 2013. Männens siffra har också ökat under år 2015.
2011

2012

2013

2014

2015

Öppet arbetslösa
kvinnor
män

4,8%
3,5%
6,2%

5,4%
3,8%
6,9%

4,2%
2,7%
5,5%

6,6%
3,7%
6,3%

6,7%
4,3%
8,7%

Med stödform
kvinnor
män

5,4%
5,3%
5,6%

5,2%
5,1%
5,4%

5,5%
5,0%
6,0%

4,8%
2,9%
4,4%

4,3%
3,6%
5,0%

Under året har kommunen haft avtal med arbetsförmedlingen som inneburit att kommunen haft individer i olika arbetsmarknadsåtgärder.
Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 9,2 procent. Riket och
länet uppvisar 3,2 procent respektive 3,8 procent. Det innebär att kommunen har 5,4 procentenheter
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att länets arbetslöshet är den
samma som föregående år medans kommunens ökat med 4,2 procentenheter. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösenheten för ungdomar minskat i hela riket.
Ungdomar 18-24 år

2012

2013

2014

2015

Öppet arbetslösa
kvinnor
män

5,2%
4,3%
6,1%

5,0%
3,4%
6,4%

5,0%
4,6%
5,2%

9,2%
6,2%
12,1%

12,4%
10,0%
14,7%

11,8%
10,1%
13,4%

7,5%
4,3%
10,5%

7,5%
4,3%
10,4%

Med stödform
kvinnor
män

Av ungdomarna i kommunen är det 7,5 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär
att kommunen ligger 2,2 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen
2,8 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd.
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Utlandsfödda 16-64 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 25,1 procent. Riket och länet
uppvisar 8,4 procent respektive 10,1 procent. Det innebär att kommunen har 15,0 procentenheter
högre öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet. Detta motsvarar en ökning
med totalt 183 procent i förhållande till länet i jämförelse med föregående år.
Utlandsfödda 16-64

2012

2013

2014

2015

Öppet arbetslösa
kvinnor
män

8,9%
6,9%
10,9%

8,1%
3,8%
12,3%

15,0%
10,9%
18,8%

25,1%
15,3%
33,9%

Med stödform
kvinnor
män

8,4%
5,9%
10,9%

10,8%
6,6%
14,8%

5,6%
3,1%
7,8%

9,3%
9,3%
9,2%

Näringsliv
Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv. Det är därför av största vikt att det
lokala näringslivet har optimala förutsättningar för att driva och utveckla sin verksamhet. Dialogen
mellan kommunen och näringslivet behöver fortsätta utvecklas.
Kommunen har under året bjudit in till fyra företagsfrukostar i Formens Hus. Programmet har bestått
av kommuninformation, bl a och information om byggandet av nytt resecentrum, företagspresentationer och olika aktörer som har presenterat sin verksamhet. Kommunen har under året genomfört
sammanlagt 60 företagsbesök och individuella möten med näringsidkare. Frågor som alltid finns med
i dialogen med företagen är, kompetensförsörjning, generationsväxling, behov av arbetskraft, förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och kommunservice.
Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro (BRO) en reguljär verksamhet där Hällefors tillsammans med tio andra kommuner har ingått ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: Investering och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete samt Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Kommunen har
under våren fått hjälp av BRO med att se över etableringsmöjligheter med inriktning på lager, logistik
och datacenter. BRO har arrangerat en workshop om datacenteretablering som är ett första steg i hur
kommunerna jobbar tillsammans på länsnivå med komplexa etableringar. Arbetet med nyföretagande
och entreprenörskap samordnas inom BRO.
Nyföretagarcentrum i Bergslagen har startat sin verksamhet i år och har haft 100 rådgivningar i
KNÖL kommunerna, där rådgivning och informationsmöten sker på plats i respektive kommun.
Inom kommunservice har vi förbättrat förutsättningarna för företagen genom att erbjuda en väg in,
utsedda lotsar för ärenden som gäller tillstånd. Från och med verksamhetsåret 2015 kommer NKImätningarna att samordnas inom länet via BRO.
Under 2015 bildades ett Näringslivsråd i Hällefors kommun på initiativ av näringslivet. Näringslivsrådet består av företagare och kommunala representanter och har haft två möten under hösten. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling initierat av näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor
som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt. Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling
mellan näringsliv och kommun. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket
viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. Viktiga frågor som har prioriterats är en näringslivsstrategi
för kommunen och hur kommunens attraktionskraft förbättras.
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Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden har under året gått emot en bristsituation på lägenheter. Nyproduktionen i
kommunen består av enstaka villabyggnader. Det allt äldre beståndet på fastighetsmarknaden kräver
ökade underhållsinsatser. Genomgripande renoveringar innebär stora kostnader som föranleder stor
försiktighet hos fastighetsägarna eftersom marknaden inte är så stark i kommunen på längre sikt.
Följden blir ett allt sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond spiral som i dagsläget verkar vara svår att
bryta.
En möjlighet att nyproducera har dock öppnat sig genom det för stunden ökande behovet av
utbildningsplatser. Genom nyproduktion av skollokaler och eventuellt förskolelokaler som i ett senare
skede är enkelt konverterbara till bostäder möjliggörs en viss förnyelse. Likaså ger de erbjudanden
som Migrationsverket tillhandahåller för byggnation för deras behov på kort sikt, som i förlängningen
kan omvandlas till bostäder, en potential till nyproduktion.
Enligt avtal med Statens Bostadsomvandling AB (SBO) har kommunen tecknat avtal som innebär att
hyreshuset på Gillersvägen 6 omvandlas till sex lägenheter för äldre och lokaler för kommunal
förskola. I avtalet ingår även att hyreshuset på Berglagsvägen 15 kvarstår som lokal för kommunal
förskola men att två våningsplan, som idag består av lägenheter, ska rivas. Detta är ett led i att anpassa
bostadsmarknaden efter demografin.

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

9
7
5
3
3
3
1
31

Under 2014 beslutade Kommunfullmäktige att kommunens politiska organisation från 1 januari 2015
skulle förändras såtillvida att Kommunstyrelsen skulle överta även de ansvarsområden som tidigare
legat på Omsorgsnämnden och Bildningsnämnden. Förändringen verkställdes vid årsskiftet och har
präglat en stor del av det politiska livet under första delen av året. Förändringen innebär att det under
Kommunstyrelsen har inrättats tre utskott: allmänna utskottet, omsorgsutskottet och bildningsutskottet. Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare och väljs bland Kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare. Utskottens uppdrag är att bevaka sina respektive ansvarsområden och att
bereda ärenden och lämna beslutsförslag till Kommunstyrelsen. Utskotten har också att besluta inom
ramen för den delegering som ges i Kommunstyrelsens delegeringsordning.
Under Kommunfullmäktige har under året instiftats två nya beredningar, demokratiberedningen och
hållbarhetsberedningen. Dessa båda liksom valberedningen som funnits även tidigare, har fått en ny,
gemensam arbetsordning. Även Kommunfullmäktiges egen arbetsordning har reviderats under året.
De båda nyinrättade fullmäktigeberedningarna startade sitt arbete under hösten med ett gemensamt
uppstartsmöte, där även valberedningen medverkade. Arbetet i de nya beredningarna har till stor del
handlat om diskussioner kring deras uppdrag, att identifiera viktiga frågeställningar samt finna
fungerande arbetsrutiner. Det är ett arbete som har fortsatt, och kommer att fortsätta, även under 2016.

-8-

Viktiga händelser under 2015
Ny perrong

Gång- och cykelväg

Som ett led av Trafikverkets satsning att rusta
upp Bergslagsbanan och mer specifikt etappen
mellan Ställdalen och Kil kom turen till
Hällefors kommun. I Hällefors tätort har det,
förutom en upprustning av såväl järnväg som
bangård, resulterat i en ny fullgod 110 meter
lång perrong inklusive taktila stråk för
synskadade som reser till och ifrån Hällefors.
Perrongen kommer vara en del av det framtida
resecentrumet och har anlagts i samverkan
med kommunen, Trafikverket och Region
Örebro län.

Kommunen har i samverkan med Bergslagens
Kommunalteknik anlagt en gång- och cykelväg
längs med Saxhyttevägen. Den nya cykelvägen
erbjuder ett säkert alternativ för de som väljer
att gå eller cykla till arbetsplatser i ett område
som frekvent trafikeras av tung trafik,
samtidigt som cykelvägen också ansluter mot
Sångsvägen som bland annat leder vidare mot
kommunens badplats vid namn Sångens
badplats.

Hundrastgård

Hjärtstartare

Lördagen den 27 juni invigdes kommunens
sedan länge önskad första hundrastgård vid
före detta Snäckeskolan, korsningen Göransvägen och Billockvägen. Hundrastgården är
även en social mötesplats för hundägare.

Under året har kommun köpt in fem nya
hjärtstartare som ett led i en större satsning. En
snabb insats vid akut hjärt- och kärlsjukdom
kan rädda liv. Numera har kommunen totalt
sex hjärtstartare utplacerade i de kommunala
lokalerna.
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Boende för äldre/lokaler för
förskola

Björskogsnäs

Under året har första spadtaget tagits
tillsammans med Statens Bostadsomvandling
som innebär att hyreshuset på Gillersvägen 6
omvandlas till sex lägenheter för äldre och
lokaler för kommunal förskola. Projektet
kommer att innebär att kommunen kommer att
erhålla ändamålsenliga lokaler för förskolan i
tätorten och att behovet av lägenheter för äldre
kan tillgodoses.

Under sommaren spelades Ernst Kirchsteigers
omåttligt populära tv-program ”Sommar med
Ernst” in vid Björskogsnäs naturreservat.
Reservatet är utpekad som riksintresse för
naturvården och ingår även i nationella
bevarandeplanen för odlingslandskapet. Enligt
kommunens fastställda plan framgår att
”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”, vilket produktionens
vistelse har kunnat påbörjats.

Omvårdnadsutbildning

Krokbornsparken

Med hjälp av statliga bidrag har kommunen
fortsatt satsningen med att genomföra
omvårdnadsutbildning i kommunen. Under
året har totalt 38 elever påbörjat studier
uppdelat på 22 stycken elever med start januari
2015 och 18 stycken elever med start hösten
2015. Målsättningen är att kommunen ska höja
utbildningsnivån i kommunen och att
kommunen som arbetsgivare ska kunna
rekrytera kvalificerad personal.

Under året har kommunen tecknat ett avtal
med Krokborns vänner om förvaltningen av
parken som inneburit större aktivitet än
tidigare. Föreningen har till ändamål att
levandegöra parken både i fråga om att lyfta
fram det historiska värdet och att medverka till
att utveckla parken till en levande och attraktiv
folkpark för människor i alla åldrar. Utifrån
parkens
unika
historiska
värden
byggnadsminnesförklarades parken år 1996
(Sveriges första lagskyddade parkanläggning).
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Tingshuset

Näringslivet

Lördagen den 27 juni invigdes biblioteket i
Grythyttan i ombyggda lokaler. Byggnaden
benämns numera Tingshuset och inrymmer
kommunal verksamhet och två helrenoverade
bostadslägenheter. På bottenvåningen finns
biblioteksfilial tillsammans med skolbibliotek,
anpassad besökstoalett och läsrum. Lokalen är
flexibel på sätt att den går att anpassa efter
behovet och det finns möjlighet till möten för
exempelvis föreningar.

Året har inneburit ökad kontakt med
kommunens näringsliv. Kommunen har under
året bjudit in till fyra företagsfrukostar.
Kommunen har under året besökt ett 60 företag
i kommunen. Frågor som alltid finns med i
dialogen med företagen är, kompetensförsörjning, generationsväxling, behov av
arbetskraft, förutsättningar för att driva
verksamhet i kommunen, infrastruktur och
kommunservice.

Utställningar

Äldreomsorg

Kommunen har under året genomfört två
uppskattade utställningar i Formens hus.
Björnjägarutställningen, som dessutom bestod
av ett par visningar med workshops för
förskolor och besökare, besöktes av cirka 600
personer under en månads tid. I samband med
att kommunen är finskt förvaltningsområde
genomfördes en utställning med svenskfinska
konstnären Jussi Taipaleenmäki som tolkar
Vreeswijk och Rautavaara med cirka 100
besökare under de tio dagar utställningen fanns
på plats.

Äldreomsorgen har under året bedrivit ett
betydande utvecklings/förbättringsarbete då
kvalitet varit i fokus. Arbetet som bedrivits
består i förbättrad intern samverkan mellan
olika professioner, förbättrade rutiner och
riktlinjer med delaktighet från brukare,
anhöriga och arbetstagare samt en genomgång
och förbättring av den fysiska miljön på
enheten Fyrklövern. Detta för att möta
brukarnas behov och de ökade kraven från
socialstyrelsen. Ett omfattande arbete för att
förankra den gemensamma värdegrunden i
verksamheterna har bedrivits. Sammantaget
har arbetet renderat en högre kvalitet och
kostnadseffektivare vård.
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Försäljning av aktieinnehav

Extra statsbidrag

30
december
sålde
kommunen
sitt
aktieinnehav i Svartälvstorps Förvaltnings AB
till Spendrups Bryggeri AB enligt tecknat
aktieöverlåtelseavtal. Försäljningen innebär att
kommunens borgensåtagande reducerats med
totalt 51,5 miljoner kronor och därmed har
kommunens långsiktiga finansiella risk
minskats. Det innebär också att kommunens
ekonomiska resultat för 2015 påverkats
positivt.

Under slutet av året har kommunen erhållit
26,4 miljoner kronor i extra statsbidrag.
Kommunen har fått detta bidrag för det stora
ansvar som kommunen hittills har tagit för att
ta emot människor på flykt. Pengarna fördelas
mellan åren 2015 (15 procent) och 2016 (85
procent). Dessa medel gör att kommunen får
bättre ekonomiska förutsättningar för att skapa
verksamhet under verksamhetsåret 2016.

Simhall

Nya grundskolelokaler

Under slutet av året har kommunen beslutat att
utreda möjligheterna för att bygga en eventuell
framtida simhall. I byggnaden planeras för
omklädningsrum för uteaktiviteter för skolans
idrott och fotboll i Hällefors tätort. En simhall i
kommunen
skulle
innebära
bättre
förutsättningar för att öka måluppfyllelsen i
grundskolan, som är ett mål som kommunen
valt att prioritera under mandatperioden.

Kommunen har beslutat att låta Hällefors
Bostads AB nyproducera lokaler för
grundskolan
intill
Klockarhagsskolan.
Byggnaderna kommer att utformas på ett
sådant sätt att de kan användas för pedagogisk
verksamhet för de närmaste åren och kan
enkelt omvandlas till attraktiva seniorboenden
om eller när grundskolans behov minskar. Som
seniorboenden kommer de omfatta sex
lägenheter om 80 kvadratmeter.
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Verksamhetsstyrning
God ekonomisk hushållning
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning.
Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger
därmed de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och
förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt.
God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt.
Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett
effektivt sätt. Det är här mål och riktliner för verksamheten kommer in i bilden. Verksamhetsmål ska
vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i form av servicenivåer
och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av produktivitet och effektivitet.

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

Inriktningsmål 2015-2018
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.
Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet
som uppgår till minst 20 procent, inkl pensionsskulden.
Inriktningsmålet för mandatperioden 2015-2018 har fokus på att Hällefors ska bidra/medverka till:
• människors utveckling
• möten som engagerar/stimulerar
• ett öppet och tolerant samhälle
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Finansiella inriktningsmål 2015-2018
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens
arbete präglas av öppenhet och tydlighet.

• Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag
samma period.
• Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar
4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period.
• Hällefors kommun har amorterat på den långsiktiga låneskulden som över en
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor.
• Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden som över
en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor.
Finansiella resultatmål 2015
Mål 1:

Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är
minst 1,1 procent 31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket
inte kommer att uppnås. Orsaken är att kommunens resultat belastats med nedskrivningar på 8,0 miljoner kronor under verksamhetsåret 2013 och 7,9 miljoner kronor under verksamhetsåret 2014, utifrån
att tillgångarna var för högt värderade. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2015 är att
resultatandel ska uppgå till minst 1,1 procent, vilket uppfyllts.

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

Mål 2:

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALT

6,7
358,3
1,9%

15,1
362,5
4,2%

0,8
360,3
0,2%

1,9
377,1
0,5%

13,5
383,2
3,5%

38,0
1 841,4
2,1%

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag är 97,6 procent 31 december

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2015 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst
97,6 procent, vilket uppfyllts.

Nettokostnader (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Nettokostnadsandel

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALT

347,2
358,3
96,9%

341,4
362,5
94,2%

352,9
360,3
97,9%

371,2
377,1
98,4%

366,7
383,2
95,7%

1 779,4
1 841,4
96,6%
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Mål 3:

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

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2015 är att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent,
vilket uppfyllts. Det innebär att 2015 års investeringar beräknas finansieras med
100,0 procent av årets egna medel. Över den senaste femårsperioden kan konstateras att kommunen
gjort nyupplåning med anledning av stora investeringsvolymer under år 2011.

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)
Självfinanseringsgrad

Mål 4:

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALT

21,1
70,5
29,9%

29,0
19,1
100,0%

29,8
15,2
100,0%

21,2
21,8
97,2%

28,7
12,6
100,0%

129,8
139,2
93,2%

Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag är minst 6,2 procent 31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket inte
uppfylls. Orsaken är att kommunen år 2011 genomförde till och ombyggnaden av Klockarhagsskolan.
Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2015 är att investeringsandelen ska uppgå till minst
6,2 procent och det uppfylls inte.

Nettoinvesteringar (mkr)
Investeringsandel

Mål 5:

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALT

70,5
358,3
19,7%

19,1
362,5
5,3%

15,2
360,3
4,2%

21,8
377,1
5,8%

12,6
383,2
3,3%

139,2
1 841,4
7,6%

Amortering av långfristiga låneskulden är lägst 0,2 miljoner kronor 31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att amortera på den långsiktiga låneskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor, vilket inte uppnåtts. Anledningen är att kommunen
genomförde större investeringar under år 2011, vilket resulterade i nyupplåning på 26,7 miljoner
kronor. Under år 2015 har kommunen inte minskat låneskulden från föregående årsskifte. Däremot har
kommunen amorterat 4,2 miljoner kronor för det borgenslån som kommunen övertog i samband med
konkursen av Stiftelsen Formens hus i Hällefors. Detta innebär att målet för det enskilda året är uppfyll då amortering har skett.
(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALT

Låneskuld
Amortering (+) Upplåning (-)

139,5
-26,7

139,5
0,0

119,6
19,9

107,6
12,0

107,6
0,0

5,2

Mål 6:

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

Hällefors kommuns långsiktiga mål från och med år 2015 är att försäkra bort den långsiktiga pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Under de år som varit har
kommunen inte försäkrat bort något. Kommunens målsättning med att försäkra bort den långsiktiga
pensionsskulden kommer inte att uppnås. En faktor som påverkar kommunens möjlighet att uppnå
målsättningen är att kommunen har stora fordringar på migrationsverket för ansökningar som gjorts
under delar av 2014 och nuvarande år som inte har beslutats av migrationsverket.
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(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

228,7
0,0

228,8
0,0

248,4
0,0

231,8
0,0

225,4
0,0

0,0

Mål 7:

Finansiella intäkter och kostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter
och generella statsbidrag är högst -1,3 procent 31 december

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2015 är att finansnettoandel ska uppgå till högst
-1,3 procent, vilket uppfyllts.

Finansnetto (mkr)
Skatteintäkter och utjämning (mkr)
Finansnettoandel

Mål 8:

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALT

-4,4
358,3
-1,2%

-6,0
362,5
-1,7%

-6,6
360,3
-1,8%

-4,0
377,1
-1,1%

-3,0
383,2
-0,8%

-24,0
1 841,4
-1,3%

Kommunens egna kapital och pensionsskuld i förhållande till kommunens totala
tillgångar är lägst 24,7 procent 31 december

Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2015 är att soliditeten enligt blandande modellen
ska uppgå till lägst 24,7 procent och det uppfylls.
Soliditet blandad modell
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

Mål 9:

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALT

67,8
323,6
21,0%

82,9
334,7
24,8%

83,8
337,5
24,8%

85,7
319,9
26,8%

99,2
364,2
27,2%

419,4
1 679,9
25,0%

Kommunens egna kapital, pensionsskulder och ansvarsförbindelse i förhållande
till kommunens totala tillgångar är lägst -36,4 procent 31 december

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa en soliditet inklusive alla pensionsåtagande på
20 procent. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2015 är att soliditeten inklusive alla
pensionsåtaganden ska uppgå till lägst -36,4 procent och det uppfylls.
Soliditet inkl pensionsåtagandet
Eget kapital (mkr)
Totala tillgångar (mkr)
Soliditet

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALT

-138,1
323,6
-42,7%

-121,1
334,7
-36,2%

-130,9
337,5
-38,8%

-113,2
319,9
-35,4%

-93,5
364,2
-25,7%

-596,8
1 679,9
-35,5%
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Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2015-2018
Tillväxt

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

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

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

• Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat
Omsorg

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

• Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det
liv de vill och kan
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Verksamhetsmässiga resultatmål 2015
Tillväxt

Mål 1:

Kommunen har genom aktiv arbetsmarknadspolitik ökat den totala
sysselsättningen

Med förvärvsarbetade dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas efter arbetsställets
geografiska belägenhet t.ex. alla som har sitt förvärvsarbete i Hällefors kommun oberoende av var de
är folkbokförda. Siffrorna är hämtade från SCB och kommer med ett års eftersläpning, vilket innebär
att de senaste siffror som redovisas är från 2014 års utfall. Indikatorn följs upp en gång per år. Statistik för sysselsättningen kan hämtas löpande från Arbetsförmedlingen, men då bygger statistiken
enbart på de människor som är inskrivna på arbetsförmedlingen.
(antal)

2011

2012

2013

2014

Kvinnor
Män
Totalt

1 263
1 542
2 805

1 260
1 503
2 763

1 226
1 519
2 745

1 263
1 500
2 763

Kommunen kan konstatera att måluppfyllelse kan påvisas för verksamhetsåret 2014 sett till totala
antalet förvärvsarbetande och som har ökat med 18 personer. Ökningen i förvärvsarbetande dagbefolkning har skett bland kvinnor medan andelen förvärvsarbetande män har minskat under 2014.
Antalet invånare i åldersintervallet 16 till 64 år har minskat med 2,8 procent respektive 1,0 procent de
redovisade åren. Däremot har minskningen för förvärvsarbetande varit 1,5 procent respektive 0,6 procent, vilket innebär att minskningen inte är lika stor procentuellt som invånarantalet.
Mål 2:

Andelen nöjda kunder vad gäller hantering av företagarärenden är lika bra eller
bättre än vid senaste mätningstillfället

Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning även kallad Nöjd-Kund-Index NKI. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Insikt utgörs av en enkätundersökning där
enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd
samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Från och med undersökningsåret 2016
kommer Insikt att genomföras löpande.
Kommunen har i 2015 års NKI mätning enbart tillgång till två myndighetsområden d v s bygglov och
miljö och hälsoskydd, då övriga områden inte rapporterats in. Det innebär att någon måluppfyllelse
inte går att mäta för verksamhetsåret 2015, vilket innebär att målet inte kommer att uppfyllas.
Mål 3:

Hällefors kommun har förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs ranking

Ett bra lokalt företagsklimat har avgörande betydelse för tillväxt och tillkomsten av nya arbetstillfällen. Det finns ett flertal mätningar av det lokala företagsklimatet, där Svenskt Näringslivs ranking
Företagsklimatet är den mest kända. Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.
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Rankingen baseras till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på statistiska faktorer. Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen utgör en tredjedel av rankingen.
En tredjedel består av andra enkätsvar som i den totala rankingen väger en artondel var. Undantaget är
fem frågor om attityder till företagande som tillsammans väger en artondel och två frågor om infrastruktur som tillsammans väger en artondel. Den sista tredjedelen består av statistiska faktorer som
alla väger en artondel var i totalrankingen. Hällefors kommun har valt att ange denna rakning som ett
mått i måluppfyllelsen därför att enkätsvaren från de lokala företagarna väger tungt i den ranking som
kommunerna får. Företagarnas upplevelse av det lokala företagsklimatet är således en viktig aspekt för
Hällefors kommuns inriktning på näringslivsarbetet.
Svenskt Näringslivs mätning via SCB och UC
Nyföretagsamhet
Andel i arbete
Kommunalskatt
Marknadsföring
Företagande
Entreprenader
TOTAL RANKING inklusive enkätfrågor

2011

2012

2013

2014

2015

227
286
228
240
198
212
282

239
282
215
230
222
195
286

233
286
191
238
242
254
288

162
286
232
242
214
214
286

287
283
222
235
205
216
290

Hällefors placerar sig på sista plats bland Sveriges kommuner i Företagsklimatets ranking för 2015.
Därmed har måluppfyllelse inte skett. Placeringen i sig en viktig signal på att kommunens arbete
måste intensifieras ytterligare. Enkätundersökningen gjordes under januari-mars i 2015, alltså innan
kommunens satsning på företagsbesök, företagarfrukostar, samt innan bildandet av ett Näringslivsråd.
Dessa aktiviteter och dess, förhoppningsvis, positiva effekter på rankingens resultat finns alltså inte
med i 2015 års ranking. Mätningen genomfördes även innan kommunen anställt en näringslivssamordnare på deltid. Den samlade bilden är att företagen i Hällefors ser med tillförsikt på framtiden och i
många fall satsar på att ytterligare stärka företagens verksamhet. Bilden kommer under nästa år att
påverkas av Ovako´s omstrukturering och nedläggning av valsverket. Kommunen arbetar nu proaktivt
för att stärka samverkan och mellan företagen och för en förbättrad kommunservice.
Företagsbesöken har varit uppskattade såväl av representanterna för kommunen som de lokala företag
som besökts. Företag som satsar, tror på framtiden i Hällefors kommun! Företagsfrukostarna har varit
välbesökta och uppskattade, och pågår kontinuerligt. Under våren 2015 har ett samarbete med Nyföretagarcentrum i Bergslagen etablerats. Nyföretagarcentrum erbjuder råd och stöd till personer som
står inför att starta ett eget företag.
Inför 2016 planeras att funktionen som näringslivssamordnare permanentas, att kommunen antar en
näringslivsstrategi, fortsättning på företagsbesöken, kontinuerliga samråd inom ramen för Näringslivsrådet, samt fördjupat samarbete med Handelskammaren Bergslagen.
Mål 4:

Utbildningsnivån i befolkningen har ökat 31 december

Kommunen har valt att följa SCB:s statistik på antalet invånare som har minst treårig gymnasial utbildning i förhållande till antalet kommuninvånare inom åldersspannet 16 till 64 år. Kommunen kan
konstatera att andelen ökat de senaste fyra åren, vilket gör att målet är uppnått.
16-64 år
Invånare med gymnasial utbildning, 3 år
Invånarantalet
Andel invånare med gymnasial utbildningsnivå
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2011

2012

2013

2014

1119
4154
26,94%

1138
4039
28,18%

1142
4000
28,55%

1157
3953
29,27%

Utbildning

Mål 5:

Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat

För 2015 hamnar meritvärdet på 190,5 i Skolverkets statistik. Meritvärdet är trots skolans under året
stora utmaningar relativt stabilt. Det är under rådande förutsättningar svårt att bedöma om måluppfyllelsen har ökat eller inte. Rent statistiskt har den inte gjort det, vilket innebär att målet inte har uppnåtts.
Både beträffande behörighet och meritvärde har grundskolan bland annat efter kritik från Skolinspektionen ökat resurserna till simundervisning, vilket på sikt kommer att höja resultaten. Även andra långsiktiga arbetet såsom utökad vuxenutbildning, läsa-räkna-skrivsatsing i år 3 och mer resurser till förskolan kommer att höja resultaten i det längre perspektivet.

Meritvärde i åk 9 lägeskommun,
genomsnitt

2011

2012

2013

2014

2015

193,7

191,5

189,9

192,4

190,5

Andelen har i kommunens egna sammanställningar vad gäller behörighet till ett yrkesprogram har ökat
från 77,9 procent för läsåret 2013/2014 till 78,9 procent vid läsårsslut efter 2014/2015, för att sedan
sjunka något igen till 2015. För detta område gäller samma överväganden som i föregående mål. Detta
innebär att kommunen beräknar uppnå målet.
(%)
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogam
lägeskommun

Mål 6:

2011

2012

2013

2014

2015

75,8%

78,8%

83,3%

78,9%

74,6%

Alla elever i åk 3 har adekvat läsförståelse

56 procent av eleverna i åk 3 deltog i och hade godkänt på samtliga delprov i svenska eller svenska
som andraspråk enligt kommunens egen sammanställning. Samma fördelning kommer troligen att
presenteras i Skolverkets statistik och senare i Kolada. Detta innebär att kommunen har svårt att göra
en bedömning över måluppfyllelsen utifrån att kommunens nyckeltal anger måttet för hur stor andel av
eleverna som deltog och statistiken enligt Kolada anger de elever som klarat. Kommunen bedömer att
målet inte är uppfyllt.
(%)
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk,
lägeskommun

2011

2012

2013

2014

2015

65,0%

48,0%

42,0%

74,0%

60,0%

Grundskolan har under året infört extra läsresurser i åk 3 med målsättning att samtliga elever ska uppfylla kraven på läsning. Försöksverksamheten kommer att utvärderas efter året utgång. De första
eleverna som fått ta del av de extra resurserna i åk 3 skriver nationella prov under våren 2016.
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Mål 7:

Alla elever har adekvat förmåga i matematik efter åk 6

I kommunens egna sammanställningar är andelen elever med godkänt provbetyg i matematik
85,9 procent för läsåret 2014/2015. Samma fördelning kommer troligen att presenteras i Skolverkets
statistik och senare i Kolada. Det innebär att måluppfyllelsen inte har uppnåtts.
(%)

2011

2012

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik
lägeskommun

2013

2014

2015

100,0%

86,0%

86,0%

Lärarna i grundskolan har under året varit med i den statliga satsningen Matematiklyftet. En extra
satsning på läsa-räkna-skriv i de lägre åldrarna kommer om 3 år att kunna ge resultat i elevernas
resultat. Det är annars svårt att under rådande förutsättningar bedöma utvecklingsarbetens påverkan på
måluppfyllnad i skolan
Omsorg

Mål 8:

Bemötandet i omsorgsverksamheten har förbättrats 31 december

Pågående förbättringsarbete inom vår och omsorg kommer att öka möjligheten till måluppfyllelse.
Vård och omsorgs gemensamma värdegrund ”Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera och
stödja dig, så du får möjlighet att leva det liv du vill och kan” skapar en naturlig fokus på bemötande
frågor i verksamheterna. Kommunen kan konstatera att att målet vad gäller brukarbedömningen inom
äldreomsorgen har uppnåtts under innevarande år vad gäller hemtjänsten, medan bemötandet inom
särskilt boende är oförändrat.
(%)

2011

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
bemötande
(%)

2011

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
bemötande

2012

2013

2014

2015

93,0%

96,0%

96,0%

97,0%

2012

2013

2014

2015

97,0%

94,0%

94,0%

94,0%

Gemensamma värdegrunden ”Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, så att du
får möjlighet att leva det liv du vill och kan” skapar en naturlig fokus på bemötande frågor i verksamheten. Värdegrunden synliggör de centrala värden i kommunens organisation och visar vilka etiska
värden och normer som ligger till grund för verksamheten. Det är av stor vikt att ha en samsyn av mål
och arbetsprocesser, genom att arbeta med värdegrunden på enhetsnivå genom att synliggöra varje
möte i det dagliga arbetet och dess betydelse. Alla medarbetare ingår i ett sammanhang och de
anställda måste lära att respektera varandras professioner och ta ansvar för kommunens uppdrag. Det
är tillsamman kommunen gör det goda arbetet.
Under året har den fysiska miljön på vård och omsorgsboendet Fyrklövern förbättrats genom att trappräcken höjts upp, alla lås till entredörrar har säkrats upp med kodlås och dörrlarm samt demenslås har
installerats på alla lägenhetsdörrar. Ökad kvalitet i trygghetsboendena har skapats genom bl a tillgång
till värd och värdinna. Brukarundersökningar har genomförts på barn och ungdom inom individ och
familjeomsorgen samt HVB-hemmet Solrosen.
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Mål 9:

Antalet dagar från beslut till verkställighet i verksamheten har minskat 31
december

Insatsen hemtjänst verkställs oftast samma dag som beslutet tas. I övriga insatser inom bistånd, handläggning av barn- och ungdomsärende samt vuxenärende sker verkställighet i nära anslutning till
beslut. I alla insatser förutom vård- och omsorgsboende (VoB) har förvaltningen så korta tider mellan
beslut och verkställighet att dessa är svåra att förbättra. När det gäller VoB är tiden mellan beslut och
verkställighet direkt avhängt på två faktorer, hur många ansökningar som inkommit och hur tillgång
till platser i kommunen ser ut.
HVB-hemmet för ensamkommande barn och ungdomar kallat Solrosen verkställer i regel insatser
samma dag som de beslutas från handläggare. Vid handläggningen av vuxenärenden sker beslut i nära
samband med verkställighet, genomsnittstiden mellan beslut och verkställighet ligger i dag på en dag.
(medelvärde)

2011

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende

2012

2013

2014

2015

145

82

75

Avseende målet att minskas antalet dagar från beslut till verkställighet visar en mätning att antalet
dagar i genomsnitt mellan beslut om vård och omsorgsboende (VoB) och verkställighet har minskat
från 82 dagar år 2014 till 75 dagar år 2015. Under året behandlades totalt 36 ansökningar om VoB.
Motsvarande siffra för år 2014 är 16 ansökningar. Detta innebär att målet vad gäller väntetid till VoB
är uppnått.
Sammantaget har flera åtgärder vidtagits för att uppnå målet under 2015. Fokus under året har varit att
skapa en ny effektivare organisation med ökad tillgänglig av ledarskap och struktur i arbetet. Dels har
samverkan mellan myndighetsutövning och utförare ökats, dels har rutiner för fördelning av VoB
platser upprättats i så kallade boråd. Boråd är då ”expertisen” träffas och diskuterar för att säkerställa
att personer som ansökt och fått bifall för annat boende får ett lämpligt boende.
Den intern samverkan genom s k teamträffar kring rehabilitering och att tryggöra brukare i ordinärt
boende har ökat. Teamträffar är ett forum för planering och ansvarsfördelning mellan verksamheten
olika professioner gällande planering kring brukaren. En bättre planering med god framförhållning
som fungerar väl både då det gäller planering från slutenvården, korttidsbehovet som fördelning av
vård- och omsorgsplatser. Optimalt flödesschema handlar om beviljade insatser ut till utförarsidan. En
viss handläggartid på nya ärenden bör vara ungefär tre vardagar, däremot då det gäller hemgång från
lasarett ”grönt spår” finns ingen handläggartid. För att lyckas krävs att samtliga professioner tar sitt
ansvar för att uppnå en kort handläggningstid. Det handlar om att få en effektivare hemtjänst genom
central planering, planeringssystem och samverkan mellan hemtjänstgrupper.
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6936

7032

6936

7032

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

Koncern
2014

Koncern
2015

Kommun
2014

Kommun
2015

364 496
52 551
-

361 974
51 475
-

371 208
53 519
98,4

366 727
52 151
95,7

-

-

22,08

22,05

377 112
54 370

383 231
54 498

377 112
54 370

383 231
54 498

-9 910

-7 290

-3 968

-2 967

249

230

-

-

2 457
-

13 737
-

1 936
2 524

13 537
13 537

- i procent av skatteintäk/utjämning

-

-

0,5

3,5

Nettoinvesteringar (tkr)
- per invånare (kr)
- i procent av skatteintäk/utjämning

21 801
3 143
-

17 887
2 544
-

21 801
3 143
5,8

12 645
1 798
3,3

18,2
-20,6

21,3
-17,4

26,8
-35,4

27,2
-25,7

Total låneskuld (tkr)
- per invånare (kr)

291 086
41 967

232 586
33 075

107 600
15 513

107 600
15 301

Pensionsåtagande (tkr)
- per invånare (kr)

231 829
33 424

225 359
32 048

231 829
33 424

225 359
32 048

Borgensåtagande (tkr)
- per invånare (kr)

6 241
900

366
52

189 727
27 354

130 352
18 537

Verksamhetens nettokostnader (tkr)
- per invånare (kr)
- i procent av skatteintäk/utjämning
Utdebitering (kr/skkr)
Skatteintäkter och utjämning (tkr)
- per invånare (kr)
Finansnetto (tkr)
Skattekostnad (tkr)
Årets resultat (tkr)
- justerat resultat mot balanskravet

Soliditet (%)
- inklusive hela pensionsåtagandet
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Finansiell analys- koncernen
Resultat
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Analysering av investeringar och dess utveckling.
Årets resultat

Årets resultat uppgår till 13,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med
14,7 procent. Resultatet är 10,1 miljoner bättre än budgeterat. Orsaken till kommunkoncernens höga
resultat är att kommunen dels beslutat att låta 14,3 procent av det extra statsbidrag som kommunen
erhållit på totalt 26,2 miljoner kronor, d v s 3,7 miljoner kronor, intäktsföras under år 2015 och dels
har skatteintäkter och generella statsbidrag förutom ovanstående extra statsbidrag gått med ytterligare
3,7 miljoner kronor bättre än budgeterat. Finansiella intäkter och kostnader är 2,0 miljoner kronor
bättre än budget p g a kommunens aktieförsäljningen av Svartälvstorps Förvaltnings AB och koncernens låga räntenivå.

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

2012

2013

2014

2015

15,8
22,2

-0,7
-0,1

2,5
2,7

13,7
14,7

Investeringsvolym

Årets nettoinvesteringar uppgick till 17,9 miljoner kronor, vilket är 3,9 miljoner lägre än föregående år.
Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat hade
kommunen 36,2 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den
löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 100 procent av investeringarna kunnat
finansieras med medel från den löpande verksamheten.
(mkr)
Kommunen
Hällefors Bostads AB
Årets nettoinvesteringar

2012

2013

2014

2015

19,1
0,3
19,4

15,2
15,2

21,8
21,8

12,7
5,2
17,9

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

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

2012

2013

2014

2015

15,1%
-20,4%

16,7%
-22,8%

18,2%
-20,6%

21,3%
-17,4%

Under år 2015 ökade soliditeten med 3,1 procentenheter till 21,3 procent. För att få ett mer relevant
mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 192,7 miljoner
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunens soliditet -17,4 procent.
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Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunkoncernens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det
främmande kapitalet utvecklats över tiden.
(%)
Total skuldsättningsgrad

2012

2013

2014

2015

84,9%

83,3%

81,8%

78,7%

Den totala skuldsättningsgraden har under året minskat till följd av det positiva resultatet och minskningen av långfristiga skulder.

Risk
Risk analyserar kommunkoncernens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder.
Finansiella skulder

Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 248,9 miljoner kronor. 232,6 miljoner kronor
avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 5,0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som
kortfristiga skulder för nästa års amortering. 16,3 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder
och 4,6 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst.
(mkr)

2012

2013

2014

2015

Långfristiga lån
Kortfristiga lån
Totalt

344,5
11,1
355,6

306,9
14,8
321,7

288,9
2,2
291,1

227,6
5,0
232,6

Framtida utveckling
Utifrån kommunens fattade beslut om en ekonomisk strategisk plan och bostadsbolagets ägardirektiv
är målsättningen att skapa en långsiktig stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Koncernens långsiktiga finansiella skulder har minskat i och med årsskiftet 2015/2016 då avvecklingen av kommunens
ägande i Svartälvstorps Förvaltnings AB skett och det innebär att kommunens borgensåtagande kopplade till Svartälvstorps Förvaltnings AB har upphört.
För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till Hällefors Bostads AB:s årsredovisning.
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Finansiell analys- kommunen
Resultat
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter
och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling.
Årets resultat

Årets resultat uppgår till 13,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med
15,8 procent. Resultatet är 10,0 miljoner bättre än budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 3,5 procent. Orsaken till kommunens höga resultat
är att kommunen dels beslutat att låta 14,3 procent av det extra statsbidrag som kommunen erhållit på
totalt 26,2 miljoner kronor, d v s 3,7 miljoner kronor, intäktsföras under år 2015. Dels att skatteintäkter och generella statsbidrag har förutom ovanstående extra statsbidrag gått med 3,7 miljoner
kronor bättre än budgeterat. Finansnettot är 2,0 miljoner kronor bättre än budget p g a aktieförsäljningen av Svartälvstorps Förvaltnings AB och låga räntekostnader.

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

2011

2012

2013

2014

2015

6,7
10,9

15,1
22,3

0,8
1,0

1,9
2,3

13,5
15,8

Under de fem senaste åren har det egna kapitalet ökat med 38,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en
årlig ökningstakt på 12,5 procent.
Balanskravet

Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de realisationsposter som
uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med
undantag för budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2015 visar på ett positivt resultat på
13,5 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav uppgår årets balanskravsresultat till 13,5 miljoner kronor. Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat.
(mkr)
Årets resultat
samtliga realisationsvinster/förluster
omställningskostnader
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
rips-räntesänkning på pensionsskuld
medel till resultatutjämningsreserv
medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

2012

2013

2014

2015

15,1
7,8
22,9
22,9

0,8
0,4
1,2
2,5
3,7

1,9
0,6
2,5
2,5

13,5
13,5
13,5

Kommunen har inte reserverat några positiva resultat i en s k resultatutjämningsreserv (RUR) utifrån
att kommunen antagit finansiella inriktningsmål som har till syfte att ge kommunen en långsiktig och
strategisk planering i de finansiella målsättningar som kommunen har och vara utgångspunkt vid
framtagande av kommunens kommande årsbudgetar. I planen framgår tydligt att kommunen ska
budgetera överskott.
Förändring av kostnader och intäkter

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de
intäkter vi får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Nettokostnaderna minskade med 1,2 procent jämfört med år 2014. Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag
ökade med 1,6 procent jämfört med år 2014.
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(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Nettokostnader
Skatteintäkter och utmämning

347,2
358,3

341,4
362,5

352,9
360,3

371,2
377,1

366,7
383,2

Under perioden från år 2011 till 2015 har ökningstakten för nettokostnaderna uppgått till 5,6 procent
och för skatteintäkter och generella statsbidrag har ökningstakten uppgått till 7,0 procent.
Nettokostnadsandel

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

2011

2012

2013

2014

2015

96,9%

94,2%

97,9%

98,4%

95,7%

Av tabellen framgår det att 95,7 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag har
använts till verksamheterna.
Investering och självfinansieringsgrad

Årets nettoinvesteringar uppgick till 12,6 miljoner kronor, vilket är 9,2 miljoner lägre än föregående
år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat hade
kommunen 28,7 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den
löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 100 procent av investeringarna kunnat
finansieras med medel från den löpande verksamheten.
2011

2012

2013

2014

2015

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)

21,1
70,5

29,0
19,1

29,8
15,2

21,2
21,8

28,7
12,6

Självfinansieringsgrad (%)

29,9%

100,0%

100,0%

97,2%

100,0%

Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka
likviditeten. Under de fem senaste åren har 100 procent av investeringarna finansierats med medel
från verksamheten.

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

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

2011

2012

2013

2014

2015

21,0%
-42,7%

24,8%
-36,2%

24,8%
-38,8%

26,8%
-35,4%

27,2%
-25,7%

Under år 2015 ökade soliditeten med 0,4 procentenheter till 27,2 procent. För att få ett mer relevant
mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 192,7 miljoner
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunens soliditet -25,7 procent.
Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden har under året minskat till
följd av det positiva resultatet och minskning av långfristiga skulder.
(%)
Total skuldsättningsgrad

2011

2012

2013

2014

2015

79,0%

75,2%

75,2%

73,2%

72,8%

Kommunalskatt

Skattesatsen för Hällefors invånare under 2015 var 22,05 procent. Kommunen hade under 2015 den
fjärde högsta skattsatsen i länet. Den genomsnittliga skattesatsen för riket uppgick 2015 till
31,99 procent, varav kommunerna svarar för 20,70 procent.

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

Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Kassalikviditeten utgörs av kvoten
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett resultat över 100 procent visar att de kortfristiga tillgångarna är större än de kortfristiga skulderna. Rörelsekapitalet beräknas som samtliga
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Kassalikviditet (%)
Röreslekapital (mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

78,4%
-18,1

90,5%
-7,3

93,2%
-5,7

77,2%
-17,3

94,5%
-6,2

Den kortfristiga betalningsberedskapen har ökat mot föregående år med 17,3 procentenheter och
rörelsekapitalet har ökat med 11,1 miljoner kronor.
Finansiella skulder

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

2011

2012

2013

2014

2015

Långfristiga lån
VA- och avfallsfond
BRT

134,5
8,8
3,5

134,5
8,8
3,7

119,5
10,2
4,3

107,4
11,2
4,4

102,6
11,7
4,6
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Genomsnittsräntan på låneskulden uppgick till 3,08 procent vid årsskiftet och innebär en minskning
med 0,14 procentenheter i förhållande till samma tidpunkt föregående år.
Pensionsåtaganden

Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en ny modell (RIPS07). Modellen är
framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid värderingen av kommunala pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del
av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att
belasta kommunens resultat under många decennier. De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid
årets slut till 225,4 miljoner kronor, vilket är en minskning med 6,5 miljoner kronor under året. Det
finns inga medel som är särskilt placerade för kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen har
återlånat den samlade pensionsskulden i verksamheten.
(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Avsättning till pensioner
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Totalt

22,7
206,0
228,7

24,8
204,0
228,8

33,8
214,6
248,4

32,9
198,9
231,8

32,7
192,7
225,4

Borgensåtaganden

Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 130,4 miljoner kronor. Stora borgensåtaganden
kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med
130,0 miljoner kronor.

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

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i
kommunen. Under 2015 har kommunens omsättning varit högre än budgeterat och beror dels på att
kommunen tagit emot många nyanlända, vilket resulterat i en osäker kostnadsutveckling och därmed
en allmän återhållsamhet. Dels beror det på att planerade tidplaner på påbörjade processer förlängts,
vilket gör att kostnaderna blivit lägre än budgeterat.
(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Årets resultat
Nettokostnader
Skatteintäkter och utjämning
Finansnetto

-9,1
-14,3
4,0
1,2

-3,7
-10,4
4,9
1,8

-8,5
-9,2
-0,1
0,8

0,7
-14,2
14,0
0,9

10,0
0,5
7,5
2,0

Budgetföljsamhet inom nämnderna

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar att
bedriva sin verksamhet inom budgetramarna.
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(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Återbetaltning AFA-försäkring
Infriad borgen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Bildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Kommunrevision
Val- och demokratinämnd

-1,9
-2,0
-10,4
0,0
-

7,5
8,4
-6,4
-19,9
0,0
-

7,5
-6,4
-4,2
-6,1
0,0
-

0,8
-2,3
-12,9
0,0
0,2

3,8
-4,2
0,5
0,4
0,0
-

Prognossäkerhet

Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den
finansiella utvecklingen. En god prognossäkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella ekonomiska förändringar under året. Utfallet för nämndernas verksamhet blev 7,1 miljoner kronor bättre än
prognosen i delårsrapporten. Orsaken till förbättringen är att politiska kostnaderna blev
1,0 miljoner kronor lägre än budgeterat och att fastighetsförvaltningen inte genomfört de underhållsarbeten som var planerat vilket resulterade i ett överskott med 1,8 miljoner kronor. Gemensamma
administrationen blev 1,2 miljoner kronor lägre än prognostiserat och beror på att det exempelvis
kvarstår 0,3 miljoner kronor i den centrala bufferten. Slutligen redovisar verksamhetsområdet infrastrutkur, skydd m m 1,9 miljoner kronor bättre utfall, där största orsaken är att tidigare tomhyror på
Sörgården numera finns kostnadsförd på de verksamheter som berörs efter genomförd utredning.
(mkr)

Mars

Delårsrapport

Årsbokslut

0,0
-4,4
0,0

0,0
-6,2
0,0

0,5
0,4
0,0

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunrevision

Känslighetsanalys

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

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

Framtida utveckling
Kommunernas ekonomiska förutsättningar beräknas vara starkare åren framöver med anledning av
den beslutade ändringen i utjämningssystemet som trädde i kraft från verksamhetsåret 2014.
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksamheternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten.
Som ett led i det har kommunen antagit finansiella inriktningsmål som ska bygga på tre viktiga finansiella målsättningar som påverkar soliditetens utveckling positivt. Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser.
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Personalredovisning
Arbetsgivarperspektiv
Målet med Hällefors kommuns personalpolitik är att vara en arbetsgivare som kan attrahera, behålla
och utveckla medarbetare så att kommuninvånarna möter kompetent och engagerad personal i en väl
fungerande organisation.

Chefs- och ledarutveckling
Hällefors kommun hade 21 chefer första kvartalet 2015. Omsorgsverksamheten tillsatte nya chefer
utifrån de beslut som togs under hösten 2014. Vid utgången av år 2015 hade kommunen 23 chefer.
Under året har chefsutbildningar skett löpande. Två chefer inom pedagogiska verksamheten har deltagit i rektorsutbildningen under året.

Arbetsmiljö
Kommunens chefer och fackliga representanter gick en BAM -utbildning (Bättre arbetsmiljö) på tre
dagar under hösten 2015. En uppföljning planeras till 2016.

Resursplanering
I kommunen används resursplaneringssystemet Time Care. Det används i flera verksamheter och då
framförallt inom vård och omsorgsverksamheten. Time Care ska underlätta arbetet med att bemanna
utifrån verksamheternas behov. Den ska också underlätta för medarbetarna att få större möjligheter att
få en önskad sysselsättningsgrad. Som en del i att hela tiden förbättra användandet av Time Care har
medarbetarna svarat på en enkät under hösten 2015. Även enhetschefer och schemaadministratörer
fick svara på frågor. Resultatet av enkäten visar att många är fortfarande missnöjda med Time Care.
Det finns dock grupper som är mycket nöjda. Det behövs mer kunskaper i hur programmet fungerar.
Medarbetare och chefer kommer att erbjudas utbildning i Time Care under året 2016.

Personalnyckeltal
Anställningar och årsarbetare

Den 1 november 2015 var antalet anställningar i Hällefors kommun 580, vilket är en ökning med
2 anställningar jämfört med år 2014. Redovisningen avser månadsavlönade, både tillsvidare och visstidsanställda, som faller under avtalet Allmänna Bestämmelser (AB). Inom kommunen finns ett stort
antal timavlönade med anställningsvillkor enligt AB, de ingår i vissa delar av redovisningen. De flesta
anställningarna finns inom verksamhetsområden bildning och omsorg.
Totalt arbetade 486 kvinnor och 94 män i kommunen. Andelen kvinnor uppgår till 84 procent. I förhållande till föregående år har antalet kvinnor ökat med 1 anställning och antalet män ökat med
1 anställning.
Totalt

2014
Kvinnor

Män

Totalt

2015
Kvinnor

Män

Antal anställda med månadslön

578

485

93

580

486

94

Antal tillsvidareanställda
Antal visstidsanställda

503
75

428
57

75
18

515
68

442
47

73
21

Antal heltidsanställda
Antal deltidsanställda

368
210

291
294

74
19

382
198

304
182

78
16

1 november
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Visstidsanställningarna har minskat och tillsvidareanställningarna har ökat jämfört med föregående år.
Av kommunens anställningar är 89 procent tillsvidareanställningar och resterande 11 procent visstidsanställningar. Visstidsanställda är de som är anställda för ett vikariat, är provanställda eller anställda
för en viss arbetsuppgift.
Jämfört med föregående år har deltidsanställningarna minskat och heltidsanställningarna ökat. De
flesta anställda, 66 procent, har heltidsanställning. Heltider är anställningar som har en sysselsättningsgrad på 100 procent. Av alla månadsavlönade hade 34 procent en deltidsanställning. Deltidsanställningar har en sysselsättningsgrad som är lägre än 100 procent.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 92 procent. Fördelat mellan könen har kvinnorna en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 92 procent, medan männen har 93 procent i snitt.

1 november
Genomsnittlig sysselsättning

Totalt

2014
Kvinnor

Män

Totalt

2015
Kvinnor

Män

92%

91%

95%

92%

92%

93%

Vid omräkning till årsarbetare motsvarar de 580 månadsanställningarna 541 årsarbetare totalt i kommunen den 1 november 2015. Vid mätningen 1 november 2011 hade kommunen 546 årsarbetare, det
är en total minskning med 5 årsarbetare de senaste fem åren.
1 november

2011

2012

2013

2014

2015

604
546

572
523

573
522

578
530

580
541

Antal anställningar
- omvandlat till årsarbetare
Åldersstruktur

Den genomsnittliga åldern för kommunens anställda har ökat jämfört med föregående år från 47,5 år
till 48,2 år.

1 november
Genomsnittlig ålder

Totalt

2014
Kvinnor

Män

Totalt

2015
Kvinnor

Män

47,5

48,0

44,7

48,2

48,7

45,6

Den största förändringen av åldersfördelningen mätt i antal är åldersgruppen 60 år och äldre som
ökade med 18 personer. Mätt i procent är största förändringen i åldersgruppen över 60 år som ökade
med 25 procent. Totalt finns 91 anställda i åldersgruppen 60 år och äldre, dessa personer har möjlighet
att avgå med pension från och med att de uppnår 61 års ålder och de har möjlighet att kvarstå i tjänst
till dess de fyller 67 år. Under 2015 valde 4 anställda att avgå före 65-årsdagen. Nio personer kvarstår
i anställning fram till 67 år. Andel 60 år och äldre har ökat igen för första gången sedan 2011.
1 november

2011

2012

2013

2014

2015

28
87
211
178
100
604

27
74
203
180
88
572

31
77
191
188
86
573

37
85
195
188
73
578

42
71
186
190
91
580

-29
30-39
40-49
50-59
60Summa
Tidsredovisning

Under år 2015 uppgick all arbetad tid till 1 010 266 timmar. I beräkningen ingår månadslön, timlön,
fackligt internt arbete, fyllnadstid och övertid. Arbetad tid utgjorde 81 procent av all tid. Övertid och
mertid utgjorde 2015 cirka 1,3 procent av all arbetad tid vilket är en minskning från 2014.
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Antal arbetade timmar under året
- omvandlat till årsarbetare
Antal timmar övertid och mertid under året
- omvandlat till årsarbetare

2011

2012

2013

971 832
491

934 012
472

946 030
478

11 107
6

12 142
6

20 071
10

2014

2015

976 954 1 010 266
493
510
17 571
9

12 826
6

Timavlönades arbetade timmar har ökat under den senaste femårsperioden. Av den arbetade tiden
utgjorde timavlönades timmar 11 procent under 2010, den ökade till 13 procent 2013 för att 2014
sjunka marginellt till 12 procent. År 2015 utgjorde timavlönades timmar 15 % och motsvarar
ca 77 årsarbetare.
Antalet arbetade timmar för timavlönade har ökat vilket kan förklaras av den ökade sjukfrånvaron.
Arbetsgivarens ambition är att timavlönades timmar skall minska och det finns därför anledning att
närmare analysera ökningen. Analysarbetet är påbörjat med hjälp av de svar som personalenheten fått
via enkäten om Time Care-användande.
1 november timavlönade
Antal arbetade timmar under året
- omvandlat till årsarbetare

2011

2012

2013

2014

2015

105 468
53

106 976
54

124 371
63

121 136
61

152 138
77

Frånvaro

Frånvaron utgörs av såväl betald som obetald ledighet och utgörs av semester, ferie/uppehåll, sjukdom, sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet, vård av sjukt barn och övrig frånvaro. Utifrån
den avtalade arbetstiden har totalt cirka 19 procent bestått av frånvaro. Semester, ferie och uppehåll
tillsammans motsvarar cirka hälften av all frånvaro. Frånvaro på grund av sjukdom har under de
senaste fem åren stått för mellan 22 och 36 procent av frånvaron. Föräldraledighet och vård av sjukt
barn har under åren 2011 till 2012 stått för cirka 12 procent men sjönk 2013 kraftigt till sex procent för
att sedan fortsätta att minska.
Frånvaro
Semester
Ferie/uppehåll
Sjukdom/tidsbegr sjukers/rehab
Föräldraledighet/vård av sjukt barn
Övriga
Summa

2011

2012

2013

2014

2015

37,0%
14,0%
22,0%
15,0%
12,0%
100,0%

35,0%
12,0%
28,0%
13,0%
12,0%
100,0%

38,0%
12,0%
33,0%
6,0%
11,0%
100,0%

39,4%
11,1%
33,8%
4,3%
11,5%
100,0%

38,0%
11,2%
36,9%
3,8%
10,1%
100,0%

Efter en marginell minskning av sjukfrånvaron i kommunen under 2014 så ökade den totala sjukfrånvaron under 2015. Den totala sjukfrånvaron i kommunen 2015 var 8,32 procent i förhållande till ordinarie arbetstid. Sjuktalen omfattar all sjukdomsrelaterad frånvaro. En utveckling med ökande sjukfrånvaro ses i hela landet. Den långa sjukfrånvaron, överstigande 59 dagar, var 51,11 procent av den
totala sjukskrivningstiden i kommunen under 2015 vilket är en marginell minskning jämfört med
2014. Nedan redovisas sjukfrånvaron fördelad på kön enligt lagen om kommunal redovisning 4 kapitel
§ 1a.

Total sjukfr tid/ord arbetsstid
Sjukfr tid långtidssj/tot sjukfr tid
Sjukfr tid -29 år/ord arbetstid
Sjukfr tid 30-49 år/ord arbetstid
Sjukfr tid 50+/ord arbetstid

Totalt

2014
Kvinnor

Män

Totalt

2015
Kvinnor

Män

7,03%
51,27%
5,19%
5,69%
8,59%

7,95%
52,91%
6,13%
6,30%
9,74%

2,69%
23,28%
2,59%
2,99%
2,36%

8,32%
51,11%
7,74%
6,88%
9,79%

9,07%
52,30%
8,62%
7,09%
10,93%

5,12%
40,92%
5,99%
6,04%
3,80%
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Det totala antalet sjukfrånvarodagar ökade med 3 507 dagar jämfört med föregående år. Det totala
antalet sjukfrånvarodagar under 2015 var 21 210 dagar. Detta motsvarar i genomsnitt 36,5 sjukdagar
per anställd. Av kommunens totala sjukfrånvaro finns det frånvaro som inte är relaterat till arbetet.

Karensdag
Dag 2-14
Dag 15-90
Dag 91Totalt

2011

2012

2013

2014

2015

186
3 437
1 983
6 545
12 151

174
3 996
1 942
9 945
16 057

241
4 439
2 749
10 752
18 181

247
4 432
2 289
10 735
17 703

275
5 011
2 990
12 934
21 210

Utifrån redovisning av andelen friska i förhållande till anställningar 1 november 2015 har 30 procent
av kommunens anställda inte haft någon sjukfrånvarodag. Detta kan jämföras med 2014 då 34 procent
inte haft någon sjukfrånvarodag.
Som en satsning på friskvård införde Hällefors kommun friskvårdskuponger för alla sina anställda
under 2015. Friskvårdskuponger ger stor frihet för de anställda att själva välja friskvårdsaktiviteter. En
anställd i kommun kan maximalt få 800 kronor i friskvårdskuponger och summan anpassas efter sysselsättningsgrad. Förutom tillsvidareanställda har även vikarier som arbetar mer än tre månader tillgång till friskvårdskuponger. 337 anställda använde sina friskvårdskuponger under 2015. Timanställda
kan söka friskvårdsbidrag i efterhand.
Hällefors kommun använder Bergslagens Arbetsmiljö för sin företagshälsovård. 103 anställda besökte
företagshälsovården under 2015 och totalt köpte kommunen 596 timmar av Bergslagens Arbetsmiljö.
Det är en minskning med närmare 100 timmar jämfört med året innan. Flest besök under 2015 gjordes
hos beteendevetaren (233 timmar). Förutom individärenden och rehabilitering genomförde Bergslagens Arbetsmiljö under 2015 olika typer av arbetsmiljöundersökningar samt gav stöd och utbildning
för olika arbetsgrupper.
Kommunen har avtal med Bergslagens Arbetsmiljö om företagshälsovård fram till sista augusti 2016.
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag, november 2015, att utreda om kommunen ska gå
med i ”Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och språkservice” eller om kommunen ska göra en sedvanlig upphandling.
Lön

Förvaltningen har planerat att genomföra en arbetsvärdering/lönekartläggning under första kvartalet
2016. Kommunen gjorde en särskild lönesatsning på lärare under 2015.
Den totala lönesumman för år 2015 uppgick till 192,7 miljoner kronor exklusive arvoden och sociala
avgifter. Detta motsvarar en genomsnittlig lönekostnad per årsarbetare på 356 269 kronor. Det innebär
att den genomsnittiga lönekostnaden har minskat med 6 462 kronor motsvarande 2 procent.
1 november

Totalt

2014
Kvinnor

Män

Totalt

2015
Kvinnor

Män

Medianlön

24 043

24 016

24 420

24 711

24 679

25 150

Medianlönen i Hällefors kommun var 1 november 2015 24 711 kronor. Detta är en ökning med
688 kronor och motsvarar en ökning med 2,7 procent jämfört med föregående år. Mellan år 2014 och
2015 ökade männens medianlön med 2,9 procent, medan kvinnornas medianlön ökade med
2,7 procent.
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Organisation
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Resultaträkning

(belopp i tkr)

Koncern
2014

Koncern
2015

Kommun
2014

Kommun
2015

Verksamhetens intäkter, not 1)
Verksamhetens kostnader, not 2)
Jämförelsestörande poster, not 3)
Avskrivningar, not 4)

145 528
-476 981
-9 110
-23 933

153 214
-491 196
-3 349
-20 643

93 498
-442 948
-9 165
-12 593

107 256
-457 288
-3 435
-13 260

Verksamhetens nettokostnader

-364 496

-361 974

-371 208

-366 727

260 303
116 809
553
-10 463
-249

266 126
117 105
731
-8 021
-230

260 303
116 809
450
-4 418
-

266 126
117 105
1 053
-4 020
-

Resultat före extraordinära poster

2 457

13 737

1 936

13 537

Årets resultat, not 9)

2 457

13 737

1 936

13 537

Skatteintäkter, not 5)
Generella statsbidrag, not 6)
Finansiella intäkter, not 7)
Finansiella kostnader, not 8)
Skatt på årets resultat
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Kassaflödesanalys

(belopp i tkr)
Koncern
2014

Koncern
2015

Kommun
2014

Kommun
2015

2 706
31 733

13 967
22 718

1 936
20 449

13 537
15 421

-1 436

-1 895

-1 174

-900

Kassaflöde före förändring
av rörelsekapital

33 003

34 790

21 211

28 058

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
Ökn/minskn av rörelsefordringar
Ökn/minskn av rörelseskulder

3 554
-13 714

-7 184
30 196

1 173
-7 175

-7 086
35 875

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

22 843

57 802

15 209

56 847

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anl tillgångar, not 12)
Försäljning av materiella anl tillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Ökn/minskn av finansiella tillgångar, not 13)

-21 801
5
-130

-17 887
53 866
-205

-21 801
-

-12 645
-229

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-21 926

35 774

-21 801

-12 874

Finansieringsverksamheten
Upptagna skulder
Amortering av skulder
Ökn/minskn av långfr fordringar

967
-22 900
-

-4 066
-51 500
-

967
-12 000
-

-4 066
-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-21 933

-55 566

-11 033

-4 066

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

-21 016
52 452
31 436

38 010
31 436
69 446

-17 625
46 886
29 261

39 907
29 261
69 168

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Just för av- och nedskrivningar, not 10)
Just för övr poster som inte ingår
i kassaflödet, not 11)
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Balansräkning

(belopp i tkr)

Tillgångar

Koncern
2014

Koncern
2015

Kommun
2014

Kommun
2015

410 994
13 840
1 301
6 898

358 073
8 929
435
6 778

218 533
9 213
1 301
-

217 442
8 588
241
-

857
13 763

1 151
13 739

16 182
13 550

16 411
13 550

447 653

389 105

258 779

256 232

2 430

2 295

2 430

2 295

30 528
31 436

37 712
69 446

29 447
29 261

36 533
69 168

61 964

107 158

58 708

105 701

-

-

-

-

512 047

498 558

319 917

364 228

93 181
2 457
-

106 109
13 737
-

85 691
1 936
-

99 228
13 537
-

32 920
2 332
87

32 664
1 553
75

32 920
2 332
-

32 664
1 553
-

35 339

34 292

35 252

34 217

304 446
79 081

248 880
109 277

122 960
76 014

118 894
111 889

383 527

358 157

198 974

230 783

512 047

498 558

319 917

364 228

198 909
6 241

-

-

-

192 695
366

198 909
189 727

192 695
130 352

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnad och tekn anläggningar , not 14)
Maskiner och inventarier, not 15)
Pågående investeringsprojekt, not 16)
Konst
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter, not 17)
Långfristiga fordringar, not 18)
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur, not 19)
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar, not 20)
Kassa, bank, postgiro, not 21)
Summa omsättningstillgångar
Balansposter, enligt lag

redovisning av bostadslån

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital, not 23)

därav periodens resultat
därav resultatutjämningsreserv
Avsättningar

Avsättningar till pensioner, not 24)
Avsättning till statlig infrastruktur, not 25)
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder

Långfristiga skulder, not 26)
Kortfristiga skulder, not 27)
Summa skulder

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Ställda säkerheter och borgensförbindel

Anvarsförbindelser, not 24)
Borgensåtaganden, not 28)

- 38 -

Nothänvisningar

(belopp i tkr)

RESULTATRÄKNING
Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2014

2015

2014

2015

Not 1 Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Statliga driftbidrag
EU-bidrag
Försäljning verksamhet
Övriga intäkter
Summa

11 323
52 435
37 997
25
6 073
37 675
145 528

13 772
45 839
50 747
3 597
39 259
153 214

11 330
2 048
37 997
25
6 199
35 899
93 498

13 792
2 043
50 747
3 771
36 903
107 256

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner, soc avg, ersättningar
Övriga kostnader anställda
Försörjningsstöd
Entrep, köp av verksamhet
Konsulttjänster
Tele, ADB, porto
Bränsle, energi, vatten
Övriga kostnader
Summa

267 649
20 426
7 710
93 310
4 795
2 239
19 585
61 267
476 981

270 815
19 138
8 651
98 559
2 574
3 208
19 497
68 754
491 196

263 749
20 426
7 710
75 189
4 795
2 239
6 350
62 490
442 948

265 885
19 138
8 651
81 262
2 574
3 208
6 127
70 443
457 288

2 500
2 500
2 890
131
588
200
-

2 500
2 500
2 890
131
588
200
7 856
11 665
9 165

3 800
1 536
5 336
1 678
131
630
4 171
-110
2 271
8 771
3 435

1
4 184
3 285
2 338
21
46
41
2 665
12
12 593

29
4 604
3 327
2 453
40
46
41
2 711
9
13 260

Not 3 Jämförelsestörande poster
Återbetalning av AFA Försäkringspremier för AGS-KL & AVBF-KL
Ersättning för nedskrivning
Summa intäkter
Avgångsvederlag
AGF-KL
ÖK-SAP
Hyror i samband m avveckling
Sanktionsavgifter
Infriad borgen för konkursen av Stiftelsen Formens Hus
Återförd nedskrivning
Nedskrivning
Summa kostnader
Summa

7 801
11 610
9 110

3 800
1 536
5 336
1 678
131
630
4 171
-196
2 271
8 685
3 349

Not 4 Avskrivningar
Allmän markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fast för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fast för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Exploateringsfastigheter
Inventarier
Övriga maskiner och inventarier
Summa

1
4 184
6 811
2 338
21
7 504
41
3 021
12
23 933

29
4 604
3 327
2 453
40
7 370
41
2 770
9
20 643
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Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2014

2015

2014

2015

Not 5 Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning 13 / 14
Slutavräkning 14 prog / 15 prog
Summa

261 014
-760
49
260 303

266 365
-538
299
266 126

261 014
-760
49
260 303

266 365
-538
299
266 126

Not 6 Generella statsbidrag
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Regleringsavgift /-bidrag
Bidrag för LSS-utjämning
Generella bidrag
Summa

76 493
22 745
4 062
12 435
1 622
-548
116 809

79 895
17 703
4 035
12 180
-269
-706
4 267
117 105

76 493
22 745
4 062
12 435
1 622
-548
116 809

79 895
17 703
4 035
12 180
-269
-706
4 267
117 105

1
113
439
553

88
601
32
10
731

1
113
336
450

88
601
32
332
1053

10 063
348
52
10 463

7 523
449
49
8 021

4 018
348
52
4 418

3 522
449
49
4 020

2 457
588
3 045
3 045

13 737
13 737
13 737

1 936
588
2 524
2 524

13 537
13 537
13 537

Not 7 Finansiella intäkter
Utdelningar på aktier och andelar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa
Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa
Not 9 Kommunallagens balanskrav
Årets resultat
Realisationvinst/förlust
Omställningskostnader
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Rips-räntesänkning på pensionsskuld
Medel till/från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

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

KASSAFLÖDESANALYS
Not 10 Just för av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Summa

23 933
7 800
31 733

20 643
2 075
22 718

12 593
7 856
20 449

13 260
2 161
15 421

Not 11 Justering för övr poster
Ökning av pensionsskuld
Ingående eget kapital Svartälvstorps Förvaltnings AB
Årets utbetalning Citybanan
Upplösning Citybanan 20 år
Skatt på årets resultat
Reavinst/förlust
Summa

-844
-465
135
-262
-1 436

-256
-872
-779
135
-242
119
-1 895

-844
-465
135
-1 174

-256
-779
135
-900
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Not 12 Förvärv av materiella anl tillgångar
Mark, byggnader, tekn anl
Maskiner och inventarier
Pågående investeringsobjekt
Summa
Not 13 Minskning/ökning finans anl tillgångar
Svartälvstorps Förvaltnings AB
Försäljning/utrangering av materiella anl tillgångar
Kommuninvest Ekonomisk förening
Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening
Övrig minskning/ökning finans anl tillgångar
Summa

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2014

2015

2014

2015

18 170
2 361
1 270
21 801

15 414
2 095
378
17 887

18 170
2 361
1 270
21 801

10 366
2 095
184
12 645

5
-130
-125

65
-284
-10
24
-205

0

65
-284
-10
-229

804 860
18 170
2 616
-

825 646
-88 603
15 414
509
-

411 510
18 170
2 616
-

432 296
10 366
509
-

-385 951
-20 900
-7 801
410 994

-414 652
38 963
-17 864
-1 340
358 073

-195 991
-9 916
-7 856
218 533

-213 763
-10 540
-1 426
217 442

1 311
138 327
92 588
33 222
690
143 593
1 263
410 994

2 408
133 771
40 731
35 434
3 150
141 357
1 222
358 073

1 311
138 327
42 948
33 222
690
772
1 263
218 533

2 408
133 771
40 731
35 434
3 150
726
1 222
217 442

53 923
2 361
-

56 284
-5 475
2 095
-

46 068
2 361
-

48 429
2 095
-

-39 411
-3 033
13 840

-42 444
1 249
-2 780
8 929

-36 539
-2 677
9 213

-39 216
-2 720
8 588

BALANSRÄKNING
Not 14 Mark, byggnad och tekniska anläggningar
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets inköp
Omfört från pågående
Omklassificering
Ack avskrivningar/nedskr
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enl plan
Årets nedskrivningar
Omklassificering
Summa
Bokfört värde fördelat per
fastighetskategori:
Allmän markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fast för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fast för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Exploateringsfastigheter
Summa
Not 15 Maskiner och inventarier
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets inköp
Omfört från pågående
Omklassificering
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar/utrangeringar
Årets avskrivningar enl plan
Årets nedskrivningar
Omklassificering
Summa
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Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2014

2015

2014

2015

2 647
1 270
-2 616
1 301

1 301
378
-509
-735
435

2 647
1 270
-2 616
1 301

1 301
184
-509
-735
241

Not 17 Värdepapper, andelar m m
Hällefors Bostads AB, 15300 aktier
Svartälvstorps Förvaltnings AB, 650 aktier
Hällefors Värme AB, 50 aktier
Andel Kommuninvest Ekonomisk förening
Andel Rinmanstiftelsen
Andel Bergslagens Räddningstjänst
Andel Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening
Bostadsrätter
Grundkapital Stiftelsen Måltidsmuseum i Grythyttan
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Summa

50
251
10
450
6
50
40
857

50
535
10
450
10
6
50
40
1 151

15 300
65
50
251
10
450
6
50
16 182

15 300
50
535
10
450
10
6
50
16 411

Not 18 Långfristiga fordringar
Logen Forsblomman
Föreningen Folkets Hus i Hällefors
Kommuninvest Ekonomisk förening, förlagsfordran
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Lämnade depositioner
Summa

50
12 300
1 200
99
114
13 763

50
12 300
1 200
75
114
13 739

50
12 300
1 200
13 550

50
12 300
1 200
13 550

2 700
-270
2 430

2 700
-405
2 295

2 700
-270
2 430

2 700
-405
2 295

Not 20 Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar
Statsbidragsfordringar
Andra kortfristiga fordringar
Momsfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Upplupen skatteintäkt
Interimsfordringar
Summa

269
8 995
8 320
2 900
2 606
7 438
30 528

1 239
18 177
7 219
4 156
1 775
5 146
37 712

1 356
8 995
7 723
2 900
1 035
7 438
29 447

1 215
18 177
6 404
4 156
530
6 051
36 533

Not 21 Likvida medel
Kassa
Postgiro
Bank
Skattekonto
Koncernkonto - avser Hällefors Bostads AB
Kortfristig placering
Summa

36
948
18 158
143
12 151
31 436

33
4 050
52 264
75
13 024
69 446

36
948
15 983
143
12 151
29 261

33
4 050
51 986
75
13 024
69 168

0

0

0

0

Not 16 Pågående investeringsobjekt
Vid årets början
Årets inköp
Överföring från/till annan tillg
Nedskrivningar
Summa

Not 19 Bidrag till statlig infrastruktur
Statlig infrastruktur
Upplösning i 20 år
Summa

Not 22 Balansposter
Hällefors Bostads AB
Bostads-, underhålls- och reparationslåneposter enl särskild lag
Summa
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Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2014

2015

2014

2015

-17 117
110 298
93 181

-2 119
108 228
106 109

-17 306
102 997
85 691

-6 188
105 416
99 228

90 725
2 457
-1
93 181

93 181
13 737
-809
106 109

83 755
1 936
85 691

85 691
13 537
99 228

26 493
6 427
32 920

26 287
6 377
32 664

26 493
6 427
32 920

26 287
6 377
32 664

Ansvarsförbindelser
- pensioner
- löneskatt

160 075
38 834

155 074
37 621

160 075
38 834

155 074
37 621

Pensionsmedlens användning:
Finansiella placeringar
medel använda i verksamheten, s k återlån

198 909

192 695

198 909

192 695

2 797
-465
2 332

2 332
-779
1 553

2 797
-465
2 332

2 332
-779
1 553

Not 26 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Inlösen av lån under året
Amorteringar nästkommande år
Bergslagens Räddningstjänst
VA-fond
Avfallsfond
Summa långfristiga skulder

321 686
-30 600
-2 183
4 403
3 397
7 743
304 446

291 086
-53 500
-5 000
4 624
3 450
8 220
248 880

119 600
-12 000
-183
4 403
3 397
7 743
122 960

107 600
-5 000
4 624
3 450
8 220
118 894

Kreditgivare
Kommuninvest
Swedbank
Summa långfristiga skulder

279 586
11 500
291 086

232 586
232 586

107 600
107 600

102 600
102 600

Låneskuldens struktur
Andel lån med rörlig ränta

-

-

12,1%

12,1%

Låneskuldens struktur- förfallodatum
Andel lån 1-3 år
Andel lån på mellan 4-6 år
Andel lån på mellan 7 år eller längre
Summa

-

-

24,2%
45,1%
30,7%
100,0%

27,9%
67,5%
4,6%
100,0%

Not 23 Eget kapital
Det egna kapitalet består av:
Rörelsekapital
Anläggningskapital
Summa
Ingående balans
Årets resultat
Avveckling av Svartälvstorps Förvaltnings AB
Övriga justeringar i koncernen utifrån obeskattade reserver
Utgående balans
Not 24 Avsättningar till pensioner
Avsättning till pensioner
Avsättning till löneskatt
Summa

Not 25 Avsättningar till statlig infrastruktur
Vid årets början
Årets indexavsättning
Årets utbetalning till Länstrafiken
Summa

Koncerninformation angående låneskuldens struktur hänvisas till bolagets egna årsredovisningar
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Not 27 Kortfristiga skulder
Nästa års amorteringar
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgifter
Bergslagens Räddningtjänst, placerade medel
Kortfristig skuld till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Ej konterade int/kost IFO
Upplupna löner
Upplupna räntekostnader
Avgiftsbestämd Ålderspension
Löneskatt på avgiftbestämd Ålderspension
Förutbetald skatteintäkt och generella statsbidrag
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader
Interimsskulder
Gåva Gunnar Karlsson
Summa
Not 28 Borgensåtaganden
Hällefors Bostads AB
Svartälvstorp
Stiftelsen Formens hus
Övriga borgensåtaganden
Summa

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2014

2015

2014

2015

2 183
16 073
4 156
4 723
998
1 777
18
15 583
2 222
8 499
2 062
2 412
18 347
22
6
79 081

5 000
14 510
4 766
5 376
939
947
82
17 035
2 054
9 374
2 274
22 653
24 257
5
5
109 277

183
11 279
4 156
4 723
998
12 151
465
18
15 583
2 222
8 499
2 062
2 412
11 235
22
6
76 014

5 000
10 979
4 766
5 376
939
13 024
356
82
17 035
2 054
9 374
2 274
22 653
17 967
5
5
111 889

5 500
741
6 241

366
366

129 986
53 500
5 500
741
189 727

129 986
366
130 352

Hällefors kommun har i februari 1993, §21 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar
i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hällefors
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 325 620,6 mkr och totala tillgångar till 319 573,7 mkr. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 334,9 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 328,5 mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har
under året beslutat om ränta på insatskapital om 95 802 kronor och återbäring utifrån affärsvolym om 1 443 361 kronor
för Hällefors kommun. Hällefors kommuns har under året betalat in en särskild medlemsinsat om 283 889 kronor
Under året uppgår Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening till 1 823 052 kronor.
Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2015-12-31 till 6 242 400 kronor.
I verksamhetens kostnader ingår tecknade leasingavtal inklusive service för 2015 och framåt.
2015
Bilar
1 210
Summa
1 210
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2016
957
957

2017
488
488

Rest
135
135

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen (SFS 1997:614) om kommunal redovisning samt god
redovisningssed, och följer kommunens redovisningsreglemente. Redovisningen bygger även på
anvisningar och riktlinjer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsmodell
I redovisningsmodellen ingår:
• Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital.
• Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen.
• Kassaflödesanalys som visar hur verksamheten har finansierats.
• Driftredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar utfall mot budget.
• Investeringsredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar årets nettoinvesteringar.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster tas upp som not 3 i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas
poster som är sällan förekommande.

Tillgångar/intäkter
Skatteintäkter har enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning hänförts till det
räkenskapsår då skatteintäkten fastställs och beloppet för slutavräkning är känd. Slutavräkningen för
år 2014 (korrigering) och 2015 har räknats fram med hjälp av Sveriges kommuner och landstings
beräkningsmodell ”skatter och bidrag”.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.
Statsbidrag för bl a social omsorg har periodiserats i så stor utsträckning som möjligt.
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag.
Avskrivningar sker således inte på tillgångarnas bidragsfinansierade del.
Omsättningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet om detta är lägre.
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden, och kommunförbundets
rekommendationer tillämpas vad gäller avskrivningstider. Som anläggningstillgång räknas tillgång där
anskaffningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp (44 500 kronor år 2015) exklusive moms och
har en livslängd överstigande tre år. Avskrivningar beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark
och pågående investeringsprojekt.
Huvudsakligen tillämpas följande livslängder:
Verksamhetsfastigheter

20, 33 och 50 år

Fastigheter för affärsverksamhet

20, 33 och 50 år

Publika fastigheter (gator, vägar och parker) 33 år
Maskiner och inventarier

3, 5 och 10 år

Nominell metod används vid beräkning av avskrivningar (linjär avskrivning på ursprungligt
anskaffningsvärde). Avskrivning sker från och med månaden efter anskaffningen tas i bruk.
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Komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar tillämpas ännu ej fullt ut i kommunens
årsredovisning. Kommunen har för avsikt att komponentuppdela nya anläggningstillgångar i
framtiden även vad gäller investeringar som kommunalförbund och bolag hanterar för kommunens
räkning.

Skulder/kostnader
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak
skuldbokförts och belastat årets redovisning.
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid bokförs som en kortfristig skuld och finns i not 27
rad Upplupna löner. Ändrad redovisningsprincip har gjorts från och med 2013 års bokslut vad gäller
tidpunkten för avstämning av skulden. Den nya avstämningstidpunkten är efter lönekörning i
december månad innevarande år. Tidigare hade kommunen avstämningstidpunkt efter lönekörningen i
januari månad kommande år.
Kostnadsräntor hörande till redovisningsåret men där betalning skett efter årsskiftet har skuldbokförts.
Kapitalkostnaderna omfattas av internränta och avskrivning. I den interna redovisningen belastas
verksamheterna med intern ränta. Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen
under 2015 var 2,5 procent. Intern ränta bokförs månadsvis. För nyinvesteringar beräknas intern ränta
från och med månaden som anskaffningen tas i bruk.
Pensionsskulden har upptagits till beräknat värde enligt KPAs beräkningar. Pensionsåtagande som
avser tid från och med år 1998 redovisas som avsättning. Åtagande som avser tid före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Årets nyintjänade pensioner inklusive särskild löneskatt redovisas som
en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning på balansräkningen. Ändrad redovisningsprincip
har gjorts från och med 2011 års bokslut vad gäller avsättning av löneskatt på innevarade års
ålderspension. Detta framgår av not 27. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning har särskild löneskatt på pensionsskulden redovisats som en avsättning på
balansräkningen. Räntedelen redovisas bland pensionsskuldsförändringen.

Avsättningar
Avsättning finns upptagen för statlig infrastrukturåtgärd inom Länstrafiken i Örebro län. Beslut togs
av kommunfullmäktige 2009-11-10. Avsättningen kommer att finnas fram till och med år 2017.

Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden skall enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade
blandmodellen. Detta innebär att:
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i
balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.
• Större delen av pensionsförmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera individuellt.
Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.
I samtliga belopp ingår löneskatt.
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Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala
ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform.
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värden i aktier i dotterbolagen har eliminerats mot
dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den
ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har
tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse, avseende intäkter och
kostnader samt fodringar och skulder, har eliminerats.
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga aktiebolag i vilka Hällefors kommun, direkt eller
indirekt, har ett röstetal på minst 20 procent. Detta följer årsredovisningslagens definition av
betydande inflytande (1 kap, 5 §).
Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras i vissa fall på icke fastställda bokslut, dock
har de granskats av revisorerna i respektive bolag.

Donationer – Gåvor och stiftelser
Stiftelselagen gäller för donationsförvaltningen. Donationer klassificeras antingen som gåvor eller
stiftelser. Gåvorna ingår ej i kommunens redovisning. Stiftelserna är självständiga juridiska personer
med Hällefors kommun som förvaltare. Vid utgången av år 2015 förvaltar Hällefors kommun
26 sådana stiftelser. Större delen av tillgångarna i stiftelserna är avsedda att användas inom
socialvård, äldreomsorg samt undervisnings- och utbildningsverksamhet. Under år 2015 har
102 tusentals kronor delats ut enligt donationernas syften. Stiftelsernas tillgångar är vid 2014 års
utgång bokförda till 9,1 miljoner kronor.
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Driftredovisning

(belopp i tkr)

Nettokostnad Nettokostnad
2014
2015

Politisk verksamhet
Kommunrevision
Infrastruktur , skydd m m
plan och bygglovsverksamhet
näringslivsbefrämande åtgärder
turism
gator, vägar, parker, utemiljö
miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv.
räddningstjänst och krisberedskap

Fritid och kultur
kulturverksamhet
bibliotek
kulturskola
fritidsverksamhet

Pedagogisk verksamhet
förskola
skolbarnomsorg
förskoleklass
grundskola inkl grundsärskola
gymnasieskola inkl gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI
gem adm pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg
ordinärt boende inkl korttidsvård
särskilt boende
öppen verksamhet
insatser enligt LSS och LASS
färdtjänst
individ och familjeomsorg
missbruksvård och övrig vuxenvård
barn och ungdomsvård
ekonomisk bistånd och familjerätt
gem adm vård och omsorg

Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Affärsverksamhet
Gemensamma lokaler
Gemensam administration
Kostverksamhet
Intern ränta
Pensionskostnader
Infriad borgen
AFA Försäkring

Summa
Summa kommunstyrelse
Summa kommunfullmäktige
Summa bildningsnämnd
Summa omsorgsnämnd
Summa kommunrevisionen
Summa val- & demokratinämnd

Budget Avvikelse
2015
(inkl TB)

7 296
577
28 223
4 061
1 886
727
12 992
1 822
6 735
16 430
851
4 132
3 331
8 116
120 426
25 214
2 918
2 744
52 851
30 969
2 512
3 218
162 924
53 322
50 654
4 210
26 009
1 464
2 803
5 874
4 355
8 644
5 589
115
2 407
533
3 912
21 930
1 614
-5 316
10 137
0
0

6 215
560
27 993
922
3 072
580
13 572
3 027
6 820
17 513
818
4 233
3 813
8 649
127 195
28 445
5 054
4 245
53 140
30 968
1 958
3 385
157 550
53 593
44 794
3 835
26 726
1 339
2 877
6 901
5 170
7 638
4 677
1 179
1 734
1 015
-390
19 588
893
-5 270
10 581
4 171
-3 800

7 263
575
29 894
1 923
3 163
874
13 536
3 310
7 088
17 398
1 057
4 169
3 653
8 519
125 349
26 977
4 705
3 488
53 947
28 893
3 251
4 088
157 295
51 451
45 373
4 167
28 262
1 800
3 289
5 528
5 084
7 555
4 786
189
1 252
972
1 407
20 785
1 263
-5 557
9 129
0
0

1 048
15
1 901
1 001
91
294
-36
283
268
-115
239
-64
-160
-130
-1 846
-1 468
-349
-757
807
-2 075
1 293
703
-255
-2 142
579
332
1 536
461
412
-1 373
-86
-83
109
-990
-482
-43
1 797
1 197
370
-287
-1 452
-4 171
3 800

371 208
63 974
140 482
165 656
577
519

366 727
365 081
1 086
560
-

367 214
365 063
1 576
575
-

487
-18
490
15
-

-
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Förklaringar till driftredovisning
Politisk verksamhet
Verksamheten avser all politisk verksamhet i kommunen och stöd till politiska partier. Dessutom
administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, så som kommunsekreterare och utskottssekreterare. Här ingår även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet.
Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att kommunens politiska organisation från 1 januari 2015
skulle förändras såtillvida att kommunstyrelsen skulle överta även de ansvarsområden som tidigare
legat på omsorgsnämnden och bildningsnämnden. Förändringen innebär att det under kommunstyrelsen har inrättats tre utskott: allmänna utskottet, omsorgsutskottet och bildningsutskottet.
Kommunfullmäktige har under året instiftats två nya beredningar; demokratiberedningen och hållbarhetsberedningen. Dessa båda, liksom valberedningen som funnits även tidigare, har fått en ny, gemensam arbetsordning. Även kommunfullmäktiges egen arbetsordning har reviderats under året. Förändringen i den politiska organisationen har lett till att många av de kommunala styrdokumenten har setts
över och reviderats i början av 2015. Totalt redovisar den politiska verksamheten ett överskott på 1,0
miljoner kronor.

Kommunrevision
Verksamheten avser kommunens förtroendevalda kommunrevisorer och för anlitande av revisionskonsult. Totalt har kommunrevisionen kostat drygt 0,6 miljoner kronor och avviker därmed inte från
budgetramen för år 2015.

Infrastruktur, skydd m m
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens plan- och bygglovsverksamhet, näringslivsfrämjande åtgärder, turism, gator, vägar, parker, utemiljö, miljö- & hälsoskydd, miljö och hälsa,
hållbar utveckling, räddningstjänst och krisberedskap. Under verksamheten hållbar utveckling redovisas kommunens satsningar på Björskogsnäs.
I Hällefors tätort har järnväg och bangård rustats upp under sommaren och en ny fullgod 110 meter
lång perrong slutförts. Projektering för nytt resecentrum pågår. Kommunen har i samverkan med BKT
anlagt en gång- och cykelväg längs med Saxhyttevägen för att kunna erbjuda ett säkert alternativ för
de som väljer att gå eller cykla till arbetsplats vid industriområdet eller kommunens badplats. Under
året har kommunen köpt in ytterligare fem hjärtstartare som finns utplacerade i kommunens lokaler.
Under året har kommunen antagit en reviderad brandskyddspolicy.
Under året har kommunen varit delaktig i tv-programmet ”sommar med Ernst” och ”jul med Ernst”
genom inspelning vid naturreservatet Björskogsnäs. Inspelningen har resulterat i att delar av byggnaderna på naturreservatet blivit upprustade. Under året har kommunen tecknat ett avtal med Krokborns
vänner om förvaltningen av Krokbornsparken som lett till större aktivitet än tidigare.
Kommunen har under året förstärkt bemanningen inom näringslivet för att få till stånd en ökad kontakt och ökat samarbete med kommunens näringsliv. Kommunen har under året bjudit in till fyra
företagsfrukostar. Kommunen har under året besökt drygt 50 företag som är etablerade i kommunen.

Nettokostnaden för infrastruktur, skydd m m redovisas till 28,0 miljoner kronor och visar ett överskott
på 1,9 miljoner kronor i jämförelse med budget. Detta beror främst på att arbetet med kommunens nya
översiktsplan inte kommit lika långt som kommunen budgeterat och att kommunens turistverksamhet
varit i egen regi under slutet av året.
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Fritid och kultur
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola
och fritidsverksamhet.
Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt
konst och reparationer. Kulturskolan består av den frivilliga undervisningen. Fritidsverksamheten
avser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt föreningsbidrag och kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.
Under året har kommunen genomfört två uppskattade utställningar i Formens hus. Antalet besökande
barn/ungdomar på kommunens fritidsklubbar har ökat och ökat öppethållande över lov har resulterat i
större grupper och behov av mer personalresurser. Under läsåret 2014/2015 har antalet elevplatser
inom kulturskolan ökat med cirka 50 platser till 275 stycken. En långsiktig satsning har gjorts som gör
att fler elever stannar kvar inom kulturskolan, vilket skapar ökad kvalitet och fler lärartimmar.
Under året har upphandling av biblioteksverksamheten skett, vilket resulterat i ett nytt avtal. Biblioteksfilialen i Grythyttan har flyttat till rustade lokaler. Driften av kommunens idrottsplatser och
motionsanläggningar har flyttats över till bostadsbolaget under året. Det innebär att ansvaret för
fastigheterna och beslutade driftbidrag numera hanteras med rätt kompetens. Under året har kommunen anlagt en boulebana inomhus i Björkaga som är ett trygghetsboende för äldre för att skapa möjlighet till aktiviteter under vintertid.
Nettokostnaden för fritid och kultur redovisas till 17,5 miljoner kronor och visar ett underskott på
0,1 miljoner kronor i jämförelse med budget. Detta beror främst på att bowlinghallen uppvisar ett
underskott på 0,2 miljoner kronor och beror på utökad bemanning. Kulturskolans visar ett underskott
på 0,2 miljoner kronor utifrån ökad volym.

Pedagogisk verksamhet
Förskola
Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom
de kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi.
Verksamheten har under året varit delaktiga i ett projekt avseende ombyggnation av Lärkan som påbörjas under hösten 2015. Detta kommer att få betydelse för verksamhetens ekonomi genom bättre
resurs- och personalplanering. Kvaliteten kan öka genom bättre pedagogiska möjligheter med fler
kompetenser på samma förskola. Grythyttans förskola har erhållit nya lokaler vilket gett en bättre
arbetsmiljö för både pedagoger och barn. Lokalerna har inneburit att fler barn har kunnat placeras
men till bättre kvalitet. Projektering för ytterligare lokaler i Grythyttan medför bättre kvalitet och
verksamhetsplanering pågår.
Under året har antalet inskrivna barn ökat marginellt medan antalet barn per pedagog har minskat.
Nettokostnaden för förskolan redovisas till 28,4 miljoner kronor och visar ett underskott på
1,5 miljoner kronor i jämförelse med budget. Detta beror främst på en kostnad för maxtaxebidraget
för flera år för förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi på 0,6 miljoner kronor. Kommunen har
under året sökt och erhållit nya riktade statsbidrag inom förskolan på drygt 0,6 miljoner kronor.
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Skolbarnomsorg/förskoleklasss/grundskola/grundsärskola
Skolbarnomsorg är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av
verksamheten. Förskoleklass är den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att
anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta
minst 525 timmar per läsår. I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem
vad gäller både lokal och verksamhet. I kommunen finns två grundskolor år 1 till 9: Grythyttans skola
(F-5) och Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Grundsärskolan är integrerad i grundskolan.
Under året har tillfälliga lokaler iordningsställts för att inrymma två förskoleklasser samt två fritidshem, eftersom årskurs 1 numera har fyra paralleller. Fritidshemmen har med detta även åldersindelas
för att kunna erbjuda mer anpassade aktiviteter för de olika åldersgrupperna. Året har inneburit många
nyinskrivningar i grundskolan och under hötterminen har inskrivningarna fortsätt att öka. Under året
har all personal i årskurs 7 till 9 fått HBTQ-utbildning vilket är en viktig del i skolans trygghetsmål.
Nätverksarbete med skolor årskurs 7-9 i norra länsdelen har fortgått för att förbättra bedömning och
sambedömning av elever.
Skolinspektionen har genomfört sin regelbundna tillsyn på kommunen som huvudman som resulterat i
att kommunen behöver förbättra kunskapsresultaten. Bristen avser främst att alla elever ska få tillräckligt med simundervisning för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som finns inom ämnet
idrott och hälsa.
Nettokostnaden för verksamheterna uppgår till 62,4 miljoner kronor och visar ett underskott på
0,3 miljoner kronor. Anledningen till underskottet är främst ökat behov av särskilda stödinsatser.
Kommunen har under året sökt och erhållit nya riktade statsbidrag inom grundskolans område på
drygt 1,3 miljoner kronor.
Gymnasieskola/gymnasiesärskola
Kommunen har två högskoleförberedande utbildningar Samhällsvetenskapliga programmet (SA) och
Naturvetenskapliga programmet (NA) samt med tre yrkesutbildningar: Industritekniska programmet
(IN), Naturbruksprogrammet (NB) och Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL). Dessutom finns
Introduktionsprogrammet (IM). Gymnasiesärskola köps av annan kommun.
Skolinspektions tillsyn har resulterat i att kommunen kan konstatera att kommunen har en väl fungerande gymnasieskola. En ny upphandling för industritekniska programmet har genomförts och förhandling vad gäller avveckling av naturbruksprogrammet är utförd. Utbildningen kommer att upphöra
efter läsåret 2015/2016. Under året har all personal på gymnasieskolan fått HBTQ-utbildning vilket är
en viktig del i skolans trygghetsmål.
Nettokostnaden för gymnasieskola och gymnasiesärskola redovisas till 31,0 miljoner kronor och visar
ett underskott på 2,1 miljoner kronor. Detta beror främst på ökade kostnader för interkommunal eleversättning till annan kommun. Dessutom finns ett ökat behov av särskilda stödinsatser på totalt 0,5
miljoner kronor. Kommunen har under året sökt och erhållit nya riktade statsbidrag inom gymnasieskolan på 0,1 miljoner kronor.
Kommunal vuxenutbildning
Kommunen ansvarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskilt utbildning för vuxna (särvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesvux.
Just nu studerar 38 elever på kommunens omvårdnadsutbildning som finansieras med både kommunala medel och statliga riktade bidrag. Under året har antalet inskrivna elever inom SFI fördubblats i
förhållande till föregående läsår. Skolinspektionen har genomfört sin regelbundna tillsyn på kommunen som huvudman, vilket bland annat resulterat i att kommunen behöver bli bättre på att informera
om de kurser som erbjuds och att all vuxenutbildning ska bedrivas kontinuerligt under hela året.
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Nettokostnaden för kommunal vuxenutbildning redovisas till 2,0 miljoner kronor och visar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Detta beror främst på ökade intäkter från Migrationsverket för nyanlända
på 1,8 miljoner kronor. Kommunen har under året sökt och erhållit nya riktade statsbidrag inom vuxenutbildningen på 0,2 miljoner kronor.
Gemensam administration pedagogisk verksamhet
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för pedagogisk verksamhet och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri.
Nettokostnaden för gemensam administration redovisas till 3,4 miljoner kronor och visar ett överskott
på 0,7 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är en dels en engångsintäkt i form av tidigare erlagd
utgift för förstudie av projektet Lärkan på 0,3 miljoner kronor och dels återhållsamhet vad gäller
inköp för hela pedagogiska området.

Vård och omsorg
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning
Verksamheten utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL
och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i
form av individuellt behovsprövad dagverksamhet.
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst avser biståndsbeslutad
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider.
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörigvårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett särskilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Insatsen kan
innefatta bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid
utanför den egna bostaden.
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommunen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL.
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår.

Vård och omsorg har under en längre tid arbetat med att minska kostnader och öka effektiviteten utifrån en obalans i ekonomin. En ökad behovsnivå i lokalsamhället (kopplat till en äldre befolkning)
har lett till att vårdtyngden är hög i äldreomsorgen i allmänhet och mycket hög i hemtjänsten. Under
inledningen av 2015 förändrades hemtjänstområdena från fyra områden med två enhetschefer till två
områden med två enhetschefer. ”Planerare” har införts, som sköter en webbaserad gemensam planering av den totala befintliga omvårdnadspersonalen i förhållande till vårdtyngd genom TES. TES är
kompatibel med Viva som är omsorgens journalsystem. Genom att systemen är kompatibla med varandra kvalitetssäkras att den beviljade tiden utförs och mäts i tid.
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Område ÄO/LSS har under åren 2014 och 2015 implementerat flera nya system i arbetet. Nya planeringssystem i verksamheten, nya befattningar kopplat till de nya systemen och till viss del nya arbetsformer. Det nya systemet, Time Care, har inneburit schemaförändringar och ökad delaktighet för
medarbetarna att kunna påverka sin arbetstid/fritid. Syftet med Time Care äratt lägga rätt bemanning i
verksamheterna när behoven från brukarna är som högst och i denna del bedöms Time Care har bidragit till en ökad brukarnöjdhet.
Under slutet av 2014 och hela 2015 har omsorgen fokuserat på förbättringsarbete initialt utifrån inspektionen för vård och omsorgs (IVO´s) kritik mot kommunen. Ett omfattande arbete för att förbättra
den interna och externa samverkan i det dagliga kvalitetssäkringsarbetet, upprättande av rutiner, riktlinjer och processer. Rutiner är i förväg bestämda arbetssätt. All hälso- och sjukvård som bedrivs av
kommunen ska följa de lagar som anger kraven på en god vård. Enhetschef ansvarar för att de rutiner
och riktlinjer som är fastställda är väl kända i verksamheten samt att ny omvårdnads-personal får den
introduktion som krävs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Enhetschefen ska också säkerställa att personalen arbetar i enlighet med de riktlinjer och rutiner som ingår i kvalitetsledningssystemet.
Nettokostnaden för äldreomsorgen redovisas till 103,6 miljoner kronor och visar ett underskott på
0,8 miljoner kronor. Detta beror främst på ökade personalkostnader på särskilt boende, en larmskada
p g a åsknedslag på 0,3 miljoner kronor och sanktionsavgifter från Socialstyrelsen på sammantaget 0,4
miljoner kronor. Kommunen har under perioden sökt nya riktade statsbidrag på totalt 1,0 miljoner
kronor för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen.
Insatser enligt LSS och LASS
Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9
§ punkt 9 LSS. Dessutom ingår boende för barn och unga i form av familjehem.
Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. Förvaltningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB. Verksamheten
utgör daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Inom detta område ingår också övriga insatser enligt
LSS och exempel på detta är råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet,
korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9 § punkterna 1, 3,
4, 5, 6 och 7).
Nettokostnaden för denna verksamhet redovisas till 26,7 miljoner kronor och visar ett överskott på 1,5
miljoner kronor. Detta beror främst på minskade personalkostnader och minskade kostnader för köp
av vårdplats.
Individ och familjeomsorg
Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service
inom individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan eget missbruk.
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser.
Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller
kombination av dessa.
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Verksamheten utgör också kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten
utför med stöd av föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om
vårdnad, boende och umgänge.
Kommunen har under året haft 583 pågående ärenden för bistånd, vilket är en marginell minskning
mot tidigare år. Inom området barn/unga har antalet ärenden ökat mot föregående år och avser då
främst placeringsärenden. Bland annat har andelen ensamkommande barn och ungdomar som anvisats
till kommunen ökat kraftigt. När det gäller ärenden inom missbruk och andra vuxenärenden föreligger
en ökning i jämförelse med föregående år. Nya riktlinjer för behandling av missbrukare har kommit.
Detta innebär att de nu istället för behandlingsvård i form av institutionsvård rekommenderar medicinering i första hand. Detta innebär att institutionsvårdskostnaderna bedöms minska på sikt. Traditionella försörjningsstödsärenden har minskat men totalt har det ökat och beror på att den höga inflyttningen av asylsökande och nyanlända som lämnat etableringsperioden i kommunen.
Nettokostnaden för denna verksamhet redovisas till 22,6 miljoner kronor och visar ett underskott på
1,1 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att denna verksamhet har ett besparingskrav på
1,6 miljoner kronor i sin budgetram. Ytterligare orsaker som påverkar verksamhetens kostnadsutveckling är ökade försörjningsstödskostnader och ökade kostnader för köp av vårdplats.
Gemensam administration vård och omsorg
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för vård och omsorgs verksamheter och verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri.
Nettokostnaden för gemensam administration redovisas till 4,7 miljoner kronor och visar ett överskott
på 0,1 miljoner kronor.

Flyktingmottagande
Verksamheten avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning enligt förordningen 1990:927
eller förordningen 2010:1122. Kostnader som kommunen har är kostnader för flyktingen under det år
flyktingen första gången tas emot i kommunen och tre år därefter. Exempel på kostnader är kostnader
för mottagning och introduktion, administration, kostnader för tolk, ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning för flyktingars försörjning.
Kommunen har avtal med Migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn. Under året har mottagandet ökat kraftigt i hela riket, så
också anvisningarna till Hällefors kommun. Mottagandet av barn och unga under kvartal två och tre är
högre än hela perioden mellan starten 2011 fram till och med kvartal två år 2015. Totalt hade kommunen 34 placerade barn i egna HVB-hemmet Solrosen i december månad, av totalt 90 barn och ungdomar. Kommunens HVB för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har under 2015 varit i
fokus. Flera allvarliga brister i verksamheten har uppdagats och ett omfattande utredningsarbete och
förändringsarbete har pågått. Organisationen på boendet har ändrats och en ny enhetschef har tillsatts.
Ett förbättringsarbete med fokus på ökad struktur och ledning i arbetet pågår och förändringsarbetet
bedöms behöva pågå över en längre tid.
Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex föreberedelseklasser inom barnomsorg och
utbildning finns redovisade under respektive verksamhet. Kommunens flyktingmottagande finansieras
med riktade statsbidrag. Nettokostnaden för flyktingmottagande redovisas till 1,2 miljoner kronor och
visar ett underskott på 1,0 miljoner kronor. Detta beror främst på kostnader för avgångsvederlag på
0,9 miljoner kronor.
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Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar
(OSA) och särskilt anställningsstöd (SAS) som finansieras helt eller delvis av kommunen.
Arbetsmarknadsarbetet har under året strukturerats. Ett strukturerat arbete att få ut personer knutna till
AME i egenförsörjning har startats. Detta har inneburit att varje individ kartläggs och handlingsplaner
skapas och en närmre samverkan med övriga funktioner inom individ och familjeomsorgen har inletts.
Ett arbete som inneburit att försörjningsstödskostnaderna har kunnat minskas. Totalt har verksamheten kostat knappt 0,5 miljoner kronor mer än budgeterat. Orsaken är oförutsedda obudgeterade kostnader så som utökade lokalkostnader och personalkostnader.

Affärsverksamhet
Här samlas verksamheterna arrendeverksamhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering. Nettokostnaden för verksamheten kollektivtrafik redovisas till 1,0 miljoner
kronor och inryms inom fastställd budgetram.

Gemensam fastighetsförvaltning
Kommunens gemensamma fastighetsförvaltning består av kommunalägda fastigheter. Hällefors
Bostads AB har uppdraget att sköta den löpande förvaltningen av dessa fastigheter med en total lokalyta om ca 27 000 m².
Under året har fastighetsförvaltningen byggt om Tingshuset i Grythyttan till bibliotek och rustat två
bostadslägenheter på andra våningen. Godtemplargården har på tillfälligt bygglov rusats för skolverksamhet med anledningen av ökat antal elever inom grundskolan. Dessutom har Pihlskolans och
Klockarhagsskolans lokaler byggs om och verksamhetsanpassats som möjliggör mindre undervisningslokaler. Formens hus har börjat att projekterats vad gäller flytt av centrala funktionerna i nuvarande kommunhus.
Kommunen har tecknat ett avtal med Statens Bostadsomvandling vad gäller kvarteret Lärkan och
hyreshuset på Gillersvägen 6 som kommer att leda till att kommunen kommer att erhålla ändamålsenliga lokaler för förskolan i tätorten och att behovet av lägenheter för äldre kan tillgodoses.
Nettointäkten för fastighetsförvaltningen redovisas till 0,4 miljoner kronor och är 1,8 miljoner bättre
än budgeterat. Anledningen till överskottet är att planerade underhållsarbeten i fastigheten Formens
hus blev uppskjuten till kommande verksamhetsår.

Gemensamma verksamheter
Under gemensamma verksamheter redovisas verksamheter som har en övergripande kommunnytta.
Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort; t
ex kommunledning och central administration, arkiv, telefonväxel etc, dels kostnader för sådana verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av (fri nyttjande och internköp).
Kommunen har under året tecknat ett avtal med Lindesbergs kommun vad gäller hantering och drift
av kommunens arkiv. Kommunens mål att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor och interna
fakturor har pågått under året och där antalet inkommande elektroniska fakturor ökar kontinuerligt.
Under året har kommunen genomfört en upphandling vad gäller finansiella tjänster. Kommunen har
genomfört internutbildning inom ekonomiområdet för alla chefer och administratörer för att säkerställa och förbättra kommunens ekonomistyrningsprocess.
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Kommunen har genomfört en tredagarsutbildning i Bättre Arbetsmiljö under året för alla kommunens
chefer och delar av fackliga representanter. Samverkansavtalet med fackliga organisationerna har
reviderats, vilket innebär att samtliga fackförbund numera omfattas. Kravet på utbildning för att få
fortsätta som korttidsanställd inom kommunen har tagits bort enligt beslut. Istället har kommunen
infört rutiner för att hantera avstämningssamtal mellan korttidsanställd och chef. Nya avtal mellan
kommunen och bostadsbolaget har tecknats gällande löneadministration för bolaget och felanmälanservice och gäller från 1 januari 2015.
Under året har kommunens samarbete inom IP-telefon utökats genom att Lindesbergs kommun numera ingår som en del i samarbetet. Under året har lagringsutrymmet till kommunens servrar utökats
med anledning av att verksamhetssystem är fler och kräver mera resurser. Kommunen har skrivit en
avsiktsförklaring för att bygga ut fibernätet i kommunens glesbyggd, vilket innebär att kommunen har
stora möjligheter att uppnå EU:s mål 2020 med att 90 procent av alla hushåll ska ha möjlighet att
ansluta sig till en bredbandsstruktur med hög hastighet. Klockarhagsskolan och Pihlskolan har erhållit
nya trådlösa nät.

Kostverksamhet
Kommunens kostverksamhet är centraliserad sedan två år tillbaka och ansvarar för all kosthållning
inom både skola och äldreomsorg. Kostverksamheten består av gemensamma kostnader för centralköket i Hällefors och Sörgårdens kök i Grythyttan som inte kan hänföras till resterande verksamheter
inom kommunen.
Under året har arbete lagts vid pågående livsmedelsupphandling där ambitionen är att få livsmedel
inom KNÖL med kvalitet, närproducerat och rena produkter. Inom grundskolan har arbetet med att
minska matsvinnet gett resultat under våren och renderat i 30 procent minskat matsvinn på 15 veckor.

Intern ränta
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen en intern räntesats för kommuner och landstings beräkning av kapitalkostnader. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den
genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för
aktiverade investeringar.
Totalt har kommunens internränteintäkt blivit 0,3 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror på att
investeringsnivån för verksamhetsåret 2015 blivit lägre än budgeterat. Dessutom genomförde kommunen nedskrivningar under föregående år som påverkar kommunens utfall vad gäller internräntan innevarande år.

Pensionskostnader
Totalt har kommunens pensionskostnader, som inte finansieras via generella PO-påslaget enligt SKL:s
rekommendationer, blivit drygt 1,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Infriad borgen
Under verksamhetsåret har kommunens tidigare borgensåtagande för Stiftelsens Formens hus i
Hällefors infriats, vilket innebär att kommunen erhållit en kostnad på sammanlagt 4,2 miljoner kronor.

AFA försäkring
Kommunen har under året erhållit beslut om återbetalning av 2004 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring. Totalt är det en intäkt på 3,8 miljoner kronor och är ingen
intäkt som kommunen budgeterad med.
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Investeringsredovisning
Nettokostnad Nettokostnad
2014
2015

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
IT-investeringar
Inventarier
Omvårdnadshjälpmedel
Nytt resecentrum
Björskogsnäs
Tomtmark
Tingshuset Grythyttan
Galaxen
Övriga fastighetsinvesteringar
Gata, Park och Badplatser

Budget
2015
(inkl tilläggsbudget)

Avvikelse

1 435
700
400
1 050
0
0
2 500

114
325
0
993
-1 143
-48
1

-

1 321
375
400
57
1 143
48
2 499

6 211
1 294
2 772

-

-

-

0
4 156

8 500
4 920

8 500
764

5 696
548

-

-

-

-

-

-

370
117

-

-

-

-

-

-

18 360

9 999

19 505

9 506

Avgiftsfinansiserad verksamhet
Kommunstyrelse
VA-investeringar

3 441

2 646

3 750

1 104

Summa avgiftsfinansierad

3 441

2 646

3 750

1 104

Totala investeringar

21 801

12 645

23 255

10 610

Bildningsnämnd
Ishallen Hällevi
Inventarier
Omsorgsnämnd
Omvårdnadshjälpmedel
Inventarier
Summa skattefinansierad

1 285
41

(belopp i tkr)

-

26
-

-
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Kommunala äganden
Bergslagens Kommunalteknik
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) är ett kommunalförbund inom norra Örebro län. Förbundet bildades 2003 och har sitt säte i Nora. I Bergslagens Kommunalteknik ingår kommunerna Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet ansvarar för dels kommunens tekniska verksamheter
såsom gator och vägar, VA och avfallshantering, dels för kommunens verksamheter inom städ, badoch parkanläggningar.
Kommunens andel i förbundet:

15,7 %

Bergslagens Kommunaltekniks vision är att verka för utökat samarbete mellan kommunerna och vara
den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet utför
tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö.
BKT ska tillgodose behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att verka
för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfall på rätt ställe. I förbundets uppdrag i Hällefors inom gata och park ingår att
förvalta 81 704 meter vägar, 67 ha grönytor, 2 329 belysningspunkter, 4 lekparker, 2 badplatser, 5
broar och 536 ha skogsförvaltning. All lokalvård utförs på uppdrag av BKT i egen regi från halvårsskiftet 2014.

Bergslagens Räddningstjänst
Ansvaret för kommunens räddningstjänst ligger hos kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst. Förbundet bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, Filipstad,
Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Förbundet ansvarar för ett område som inbegriper
86 000 människor. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. Räddningstjänstområdet
omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder
från och till de närliggande Dalafjällen.
Kommunens andel i förbundet:

8,23 %

Syftet med räddningstjänstförbundet är att medlemskommunerna ska erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka
till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så
små som möjligt.
Människor som bor eller vistas i våra kommuner ska känna sig trygga och säkra i förhållandet till
risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att
BRT ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom
och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om
dessa risker.
Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 178 tjänster. Till sitt förfogande har
BRT cirka 30 brand/räddningsfordon och ett antal besiktnings- och transportfordon. Förbundet har
utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning
över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.
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SOFINT, samordningsförbundet i norra Örebro län
Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT, inrättades år 2006 med stöd av Lagen om finansiell samordning (SFS 2003:1210). Förbundets ändamål är att i norra delen av Örebro län svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Kommunens andel i förbundet:

15,7 %

Medlemmarna utgörs av de fyra kommunerna i norra delen av Region Örebro län, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan finansierar statens andelar i förbundet, d v s för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sammanlagt två fjärdedelar. Kommunernas fjärdedel fördelas
mellan de fyra ingående kommunerna; Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, efter befolkningsstorlek. Den resterande fjärdedelen står Region Örebro län för.

Bergslagens Miljö och byggnämnd
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för
de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2004
och Lindesbergs kommun är värdkommun.
Kommunens andel i nämnden:

15,7 %

BMB hanterar kommunala myndighetsuppgifter inom främst miljö- trafik- och byggområdena för
kommunerna. Arbetet styrs framför allt av miljöbalken, trafikförordningen, livsmedelslagstiftningen
och plan- och bygglagen. Förutom miljö- och byggfrågor arbetar förvaltningen med naturvård, fysisk
planering, trafiksäkerhet, energirådgivning samt kart- och mätningsverksamhet för de fyra kommunerna.

Bergslagens Överförmyndarnämnd
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med huvuduppgiften att utöva tillsyn över förvaltare
och gode män, regleras av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är tillsammans med kommunstyrelse, valnämnd och revisorerna en obligatorisk verksamhet.
Kommunens andel i nämnden:

15,7 %

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2011 och Ljusnarsbergs
kommun är värdkommun. Nämnden och dess förvaltning ska vara en kvalificerad resurs i norra länsdelens kommuner för att ge huvudmännen trygghet.

Hällefors Bostads AB
Hällefors Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolagets verksamhet ska vara att som
allmännyttigt bostadsföretag äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla bostäder och lokaler
för olika ändamål i Hällefors kommun.
Kommunens ägarandel:
Totalt aktiekapital:

100,0 %
15 300 tkr

Totalt har bostadsbolaget ett bostadsbestånd på 652 lägenheter som har total yta på 39 523 kvm och
117 lägenheter på 4 796 kvm som är kategoribostäder i form av vård och omsorgsboende och boende
för funktionsnedsatta. Dessutom har bolaget lokalytor på totalt 16 000 kvm. Bolaget har även ett
kommunalt förvaltningsuppdrag att förvalta skolor, förskolor och andra förvaltningsbyggnader till en
yta av 26 400 kvm.
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Hällefors Värmeproduktion AB
Hällefors Värmeproduktion AB är ett fjärrvärmebolag som producerar och distribuerar fjärrvärme i
Hällefors och Grythyttans tätorter. Bolaget använder över 75 procent förnyelsebar energi i form av
sågspån, bark och flis samt 20 procent spillvärme från Ovako Hellefors AB. Bolaget ägs av Värmevärden till 95,00 procent och Hällefors kommun till 5,00 procent.

Rinmansstiftelsen
Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska
verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att
främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors
kommun äger 46,00 procent av stiftelsekapital. Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och
undervisningsmaterial som hyrs ut till Rinaman Education AB som är ett helägt dotterbolag till stiftelsen. Rinmansstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors i lokaler som ägs av Ovako Hellefors AB.

Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan
Hällefors kommun äger 9,09 procent av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av
Hällefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR
och Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att
skapa ett europeiskt center för måltid i Grythyttan.

Kommuninvest ekonomisk förening
År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk
borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest har inget
vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och affärsmässighet. Sista augusti 2015 var totalt 280 kommuner och landsting av totalt 310 medlemmar i föreningen.
Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs
av Kommuninvests medlemskommer. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus
på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden.
Som kommunägt bolag regleras verksamheten av Kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Örebro.

Region Örebro län
Örebro läns organisation förändrades från och med den 1 januari 2015. Landstinget och Regionförbundet gick efter regeringens godkännande samman i Region Örebro län, vilket innebär att båda organisationernas tidigare ansvar nu organisatoriskt har samlats. I samband med denna förändring genomfördes också en skatteväxling med tre öre från kommunen till Region Örebro län vilket beslutades av
fullmäktige under 2014. Regionen har ett flertal samverkansråd, där kommunen är tillförsäkrad representation. Uppdraget att utveckla länets 12 kommuner ligger nu hos Region Örebro län och det handlar bland annat om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och
utvecklingen av social välfärd.
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Ord- och begreppsförklaringar
DRIFTREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING
Nettoinvesteringar =
årets investeringar minus
investeringsbidrag

Budgeterade och redovisade
kostnader/intäkter för den
löpande verksamheten

RESULTATRÄKNING

KASSAFLÖDESANALYS

Intäkter
Kostnader

Inbetalningar
Utbetalningar

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

ÅRETS KASSAFLÖDE

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
__________________________________________________________

Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Driftredovisningen visar de olika verksamheternas budgeterade respektive redovisade intäkter
och kostnader. Ett sammandrag av verksamheternas intäkter och kostnader tar vi med oss till
resultaträkningen.
Resultaträkningen visar hur förändringen av
det egna kapitalet under året har uppkommit.
Det egna kapitalets förändring kan även avläsas
av balansräkningen, genom att jämföra eget
kapital i de två senaste årens balansräkningar.
Investeringsredovisningen visar hur
kommunens investeringar fördelat sig på olika
ansvar under året. Den ger också uppgift om årets
nettoinvesteringar som förs in i kassaflödesanalysen.
Kassaflödesanalysen visar hur kommunen
fått in pengar och hur dessa använts under
året. Skillnaden mellan likvida medel vid årets
början och likvida medel vid årets slut är årets
kassaflöde.
Balansräkningen visar den ekonomiska
ställningen vid en viss tidpunkt och hur den har
förändrats under året. Tillgångarna visar hur
kommunen har använt sitt kapital (i omsättningsanläggningstillgångar) respektive hur

kapitalet har anskaffats (eget kapital, avsättningar, samt lång- och kortfristiga skulder).
Anläggningstillgångar: fast och lös egendom
avsedda att stadigvarande innehas.
Omsättningstillgångar: lös egendom som inte
är anläggningstillgångar.
Eget kapital: består av anläggningskapital
(bundet kapital i anläggningar m m) rörelsekapital
(fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål). Anläggningskapitalet utgör skillnaden
mellan anläggningstillgångar och långfristiga
skulder. Rörelsekapitalet däremot utgör
skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder (det avspeglar kommunens
finansiella styrka).
Avsättningar: motsvarar förpliktelsen av
pensioner intjänade från och med år 1998.
Långfristiga skulder: skulder som förfaller mer
än ett år efter räkenskapsårets utgång.
Kortfristiga skulder: kortfristiga lån och skulder
som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.
Likviditet: betalningsberedskap på kort sikt.
Soliditet: andelen eget kapital av de totala
tillgångarna, d v s graden av egen finansierade och
tillgångar. Måttet visar den finansiella styrkan
på lång sikt.
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Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 15
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00, 12.30–16.00
fre 07.30–12.00, 12.30–15.00
Telefax: 0591-109 76
E-post: kommun@hellefors.se
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Tilläggsbudgetering för investering inom
fastighetsförvaltningen 2016, dnr KS 16/00060
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 18
Ärendet
Hällefors Bostads AB (BoAB) har till kommunförvaltningen inkommit med
önskemål om tilläggsbudgetering för 2016 för investeringar inom kommunens
fastighetsförvaltning på hela återstående investeringsbeloppet.
Ekonomi

Totalt har kommunens fastighetsförvaltning erhållit en investeringsbudget
på 5 000 tkr. Utifrån att budgeterade investeringsmedel år 2015 inte
förbrukats föreslår förvaltningen att fastighetsförvaltningen
tilläggsbudgeteras med totalt 7 357 tkr, vilket innebär att
kommunstyrelsens investeringsram 2016 totalt blir 12 357 tkr för
fastighetsförvaltningen. Dessutom innebär det att kommunens budgeterade
investeringsvolym ökar till 26 027 tkr. Denna tilläggsbudgetering innebär
också att kommunens fastställda finansiella resultatmål för verksamhetsåret
2016 påverkas vad gäller investeringsandel. Investeringsandelen ökas från
4,7 procent till 6,6 procent.
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
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-

Hällefors Bostads AB:s begäran om tilläggsbudgetering av investering för
kommunens fastighetsförvaltning på 7 357 för år 2016 godkänns.

-

Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret
2016 förändras till totalt 26 027 tkr.

-

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

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors Bostads AB:s begäran om tilläggsbudgetering av investering för
kommunens fastighetsförvaltning på 7 357 för år 2016 godkänns.
Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016
förändras till totalt 26 027 tkr.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till
6,6 procent för verksamhetsåret 2016.
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Tilläggsbudgetering för driften utifrån extra medel 2016, dnr
KS 16/00009
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 § 118
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 24
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-16 att periodisera det extra generella
statsbidraget på totalt 26,2 miljoner kronor mellan åren 2015 och 2016, för det
stora ansvar som kommunen hittills har tagit för att ta emot människor på
flykt.
Ekonomi

Beslutet innebär att totalt 22,5 miljoner kronor redovisas som ett generellt
statsbidrag för verksamhetsåret 2016. Förvaltningen föreslår att medlen på
22,5 miljoner kronor tilläggsbudgeteras kommunstyrelsen för
verksamhetsåret 2016, vilket innebär att kommunstyrelsens driftsram 2016
totalt blir 405 361 tkr, och att kommunens budgeterade generella
statsbidrag ökas med motsvarande belopp till totalt 418 804 tkr.
Denna tilläggsbudgetering innebär också att kommunens fastställda
finansiella resultatmål för verksamhetsåret 2016 påverkas vad gäller
resultatandel, nettokostnadsandel, investeringsandel och finansnettoandel.
Resultatandelen minskas från minst 2,0 procent till minst 1,9 procent,
nettokostnadsandelen ökas från 97,2 procent till 97,4 procent,
investeringsandelen minskas från 6,6 procent till 6,2 procent, under
förutsättning att ärendet ”Tilläggsbudgeteringen för investering inom
fastighetsförvaltningen 2016” beslutas, och finansnettoandelen minska från
-0,8 procent till -0,7 procent.
Fullmäktiges beslut omfattas också av att förvaltningen fick i uppdrag att
löpande redovisa kostnader för de åtgärder som föreslås i rapporten om
extra medlen. Förvaltningen kommer löpande under året att sammanställa
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vilka verksamhetskostnader som kommunstyrelsen beslutar ska finansieras
av de extra medlen.
Redan nu föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att
tilläggsbudgetera pedagogiska verksamheten 2,1 miljoner kronor och vård
och omsorg 1,5 miljoner kronor, vilket framgår av den rapport som
presenterades i samband med beslutet av periodiseringen enligt punkt 5.3
5.10 och 5.13.
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
-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för driften med 22 463 tkr för år
2016.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med generellt statsbidrag med
22 463 tkr för år 2016.

-

Hällefors kommuns totala driftbudget för verksamhetsåret 2016 förändras
till totalt 407 777 tkr enligt följande:
Kommunfullmäktige
2 151 tkr
Myndighetsnämnd
265 tkr
Kommunstyrelse
405 361 tkr

-

Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till
minst 1,9 procent för verksamhetsåret 2016.

-

Hällefors kommuns finansiella resultatmål nettokostnadsandel förändras
till 97,4 procent för verksamhetsåret 2016.

-

Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till
6,2 procent för verksamhetsåret 2016.

-

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

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar pedagogiska verksamheten 2 100 tkr
för driften för år 2016.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar vård och omsorg 1 500 tkr för
driften för år 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef
Jessica Jansson.
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för driften med 22 463 tkr för år 2016.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med generellt statsbidrag med
463 tkr för år 2016.

22

Hällefors kommuns totala driftbudget för verksamhetsåret 2016 förändras till
totalt 407 777 tkr enligt följande:
Kommunfullmäktige
2 151 tkr
Myndighetsnämnd
265 tkr
Kommunstyrelse
405 361 tkr
Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till minst
1,9 procent för verksamhetsåret 2016.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål nettokostnadsandel förändras till
97,4 procent för verksamhetsåret 2016.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till 6,2
procent för verksamhetsåret 2016.
Hällefors kommuns finansiella resultatmål finansnettoandel förändras till
-0,7 procent för verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar pedagogiska verksamheten 2 100 tkr för
driften för år 2016.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar vård och omsorg 1 500 tkr för driften för
år 2016.
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Bilden av Hällefors, underhållsarbete, dnr KS 16/00111
Beslutsunderlag
Underhåll av skyltar och vägvisning som lyder under skyltplanen är idag
starkt eftersatt. Turistinformationsskyltar innehåller felaktig information om
bland annat designutställningen i Formens Hus. Under turisthögsäsongen
2015 kom det varje vecka ett antal turister till Formens Hus för att besöka en
utställning som inte existerar.
Bilden av Hällefors ger ett slitet första intryck. Vilket ansikte vill Hällefors
kommun visa sina invånare och besökare? Undermåligt skick på rostig
gatubelysning i Hällefors tätort och igenväxt central parkering i Grythyttan är
exempel på bilder av Hällefors som behöver åtgärdas.
Ärendet
Ett aktivt arbete med att förbättra kommunens attraktionskraft börjar med ett
strategiskt underhållsarbete. Tydligt prioriterade åtgärder som stegvis
förbättrar och förhöjer statusen på allt från belysning till skyltar och till
offentliga ytor.
Kommunens attraktionskraft är ett viktigt konkurrensmedel för att attrahera
nya invånare och en växande besöksnäring. En god attraktionskraft är en
nödvändighet för att befintliga företag ska välja att expandera i kommunen
och för att nyetableringar ska kunna ske.
Vad är en rimlig nivå på bilden av Hällefors? Vad krävs för att kommunens
attraktionskraft ska uppgraderas till version 20.16?
Hur vill vi att bilden av Hällefors ska se ut 2020 fyra år fram i tiden?
Delar av underhållsarbetet är konkret uttryckt under punkten ekonomi.
Andra delar som parkeringsplats i Gryhyttan kräver en projektering innan vi
vet vad anläggningsarbetet skulle kosta.
Ekonomi
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Förvaltningen bedömer utifrån de offerter vi har tagit in att :
- 7 stycken nya plåtar till befintliga turistinformations tavlor.
- 2 nya plåtar till befintlig turistinformation på torget i Hällefors
- Ny turistinformation vid torget i Grythyttan.
- Ny orienteringstavla vid perrongen i Grythyttan.
- Vägvisning till Hurtigtorpet.
- Nya vägvisningsskyltar till kyrkan i Hällefors
Innebär en investering om ca 100 tkr.
Förvaltningen bedömer att andra prioriterade åtgärder kopplade till bilden
av Hällefors och uppgraderingen till version 20.16 i ett första skede skulle
kunna läggas i en samlad underhållspottom 100 tkr.
Folkhälsa

Ett strategiskt underhållsarbete som inbegriper attraktionskraft och
konkreta aktiviteter för att åtgärda underhållsbehov i offentlig utemiljö
bedöms ha stor positiv inverkan på den egna självbilden därigenom även en
förbättrad folkhälsa.
Miljö

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

Information och samverkan har skett i ordinarie forum
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att
-

-

Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla och byta ut
inaktuella turistinformationsskyltar samt komplettera med ny
turistinformation, vägvisning och orienteringstavlor.
Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla material/
underhållsarbete/ projektering som krävs för att påbörja ett
strategiskt underhållsarbete.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef
Jessica Jansson.
Ritha Sörling (V), Lars-Göran Zetterlund (C), Allan Myrtenkvist (S) och
Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att en underhållspott för åtgärder i
enlighet med föreliggande skrivelse ska inrättas ur kommunstyrelsens
strategipengar. Utförda åtgärder återrapporteras kontinuerligt till
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag mot det egna yrkandet och
finner att det egna yrkandet vinner bifall.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen.
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En underhållspott för åtgärder i enlighet med föreliggande skrivelse inrättas ur
kommunstyrelsens strategipengar.
Utförda åtgärder återrapporteras kontinuerligt till kommunstyrelsen.
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Yttrande över revisorernas övergripande granskning 2015,
dnr KS 15/00388
Kommunstyrelsen tackar revisorerna för genomförd granskning.
Revisorernas övergripande granskning har sin tyngdpunkt i
kommunstyrelsens styrning, ledning och kontroll av de verksamheter
styrelsen ansvarar för. Utgångspunkten är de mål och uppdrag som
fullmäktige har gett kommunstyrelsen.
Revisorerna har särskilt lyft tre utvecklingsområden i sin granskning:
-

styrning, ledning, uppföljning och intern kontroll
brister i kommunstyrelsens beslutsunderlag
återrapport av delegeringsbeslut

Som konstateras i revisionsgranskningen, är den politiska organisationen med
kommunstyrelsen som enda driftsnämnd med säte i kommunen ny för 2015,
och den har under året varit behäftad med en del barnsjukdomar.
Det har blivit uppenbart för kommunstyrelsen att det i de tidigare nämnderna
har utvecklats något olika kulturer avseende alla de områden som revisorerna
lyfter i granskningen. Det innebär också att det finns ett arbete att göra
gällande att få ett enhetligt arbets- och förhållningssätt inom
kommunstyrelsens hela ansvarsområde.
Kommunstyrelsen har ett absolut ansvar för all den verksamhet som ryms i
dess reglemente. Detta ansvarsområde har vuxit betydligt efter att omsorgsoch bildningsnämnden tagits bort. I vissa frågor har det under året uppfattats
som oklart huruvida ansvar och avgörande ligger hos utskott eller styrelse.
Kommunstyrelsen ser därför behov av att klargöra att ansvaret alltid ligger
där, även om vissa ärenden genom delegation kan avgöras i utskott.
Ett angränsande område är frågan om individers rättssäkerhet och ansvaret för
myndighetsbeslut mot enskilda. För att förtydliga detta och för att stärka
integriteten för tredje part, har en myndighetsnämnd inrättats inför 2016.

E-post

Organisations nr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöks adress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(2)

Revisorerna påpekar brister i den interna kontrollen. Också detta kan
åtminstone delvis härledas till att olika system har utvecklats i de tidigare
nämnderna. I början av 2016 har kommunstyrelsen antagit en
internkontrollplan för hela sitt verksamhetsområde. Den är satt med tydliga
krav på uppföljning och återrapportering och har mål och
avstämningspunkterpunkter som är tydliga och mätbara.
Med utskotten under kommunstyrelsen ska i princip alla beslutsunderlag som
kommer till kommunstyrelsen vara beredda politiskt, antingen i något av
utskotten eller i ekonomiberedningen. Återremisser till förvaltningsnivån kan
ske redan i utskotten, vilket har skett i ett antal frågor, eller vid
kommunstyrelsens sammanträden. Kommunstyrelsen och utskotten arbetar
inför 2016 med ett tydligt schema av ordförandeberedningar där ärenden gås
igenom innan de sätts på dagordningen.
På förvaltningsnivå har internutbildningar som syftar till att fastställa rutiner i
beredningsprocessen hållits under inledningen av 2016. Resultatet av dessa
ska bli att tydliga riktlinjer för handläggande och godkännande tas fram under
året.
Kommunstyrelsen bedömer att delegeringsbeslut återrapporteras i högre
utsträckning än tidigare. Samtidigt finns anledning att anta att
återrapporteringen inte är fullständig, då antalet återrapporter från olika
verksamheter varierar kraftigt. Också här har det på förvaltningsnivå hållits
internutbildningar i början av 2016.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Christina Johansson (M) kortfattat.
Ordfröande ställer därefter bifall mot avslag på föreliggande förslag vilket
bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslaget till yttrande antas.
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Datum

2016-03-10

Inrättande av Myndighetsnämnd för socialtjänst och skola
komplettering avseende budget, dnr KS 15/00253
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och
skola” daterad 2015-08-04
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-25 § 167
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-15 § 143
Ärendet
Genom ett beslut i kommunfullmäktige den 15 september 2015 inrättades en
myndighetsnämnd från årsskiftet 2015/2016. Nämnden har ansvar för olika
typer av myndighetsutövning mot enskilda, men kan även besluta i fall där
andra nämnder är förhindrade på grund av jäv.
I den tjänsteskrivelse, som sedan godkändes av kommunfullmäktige, där
reglementet för myndighetsnämnden behandlades framkommer att nämnden
har en egen budget. Det för att täcka kostnader för nämndens verksamhet.
Dock saknas ett beslut på hur stor myndighetsnämndens budget ska vara och
varifrån resurserna ska överföras. Något som medför att det finns ett behov av
att komplettera tidigare beslut i denna del, vilket också sker här.
Ekonomi

Förslaget innebär inga utökade kostnader i kommunens totala budget. Det
är en endast en fråga om att överföra resurser från kommunstyrelsen till
den nyligen inrättade myndighetsnämnden i motsvarande grad som
ansvarsområden har flyttats från kommunstyrelsen.
Det handlar främst om kostnader för arvoden och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst under sammanträden. Totalt handlar det om 265 000 kronor
som föreslås överföras från kommunstyrelsens budget till
myndighetsnämndens för verksamhetsåret 2016.
Folkhälsa
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

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

Förvaltningens förslag till beslut
-

Att 265 000 kronor överförs från kommunstyrelsens budget till
myndighetsnämndens för verksamhetsåret 2016, en summa som motsvarar
kostnaden för de ansvarsområden som överförs från kommunstyrelsen till
myndighetsnämnden.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att 265 000 kronor överförs från kommunstyrelsens budget till
myndighetsnämndens för verksamhetsåret 2016, en summa som motsvarar
kostnaden för de ansvarsområden som överförs från kommunstyrelsen till
myndighetsnämnden.
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2016-03-10

Partnerskap Bergslagsbanan, avgiftsfinansiering 2016, dnr
KS 16/00044
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, 1996-02-20 § 78
Kommunstyrelsen beslut 2014-08-26 § 127
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-25 § 172
Protokoll från möte med lednings- och tjänstemannagrupp för Partnerskap
Bergslagsbanan, daterad 2015-10-23
Plan för kommunikation och påverkan, sammanfattning av slutrapport till
Partnerskap Bergslagsbanan 2015-10-26
Verksamhetsplan för Partnerskap Bergslagsbanan 2016
Ärendet
Partnerskap Bergslagsbanan är en organisation för intressenter med
anknytning till Bergslagsbanan. Verksamheten bedrivs i form av
lobbyverksamhet för att stärka Bergslagsbanans roll i det regionala och
nationella transportnätet.
Bergslagsbanan är den 478 km långa järnvägen som sträcker sig från Gävle
via Storvik, Falun, Borlänge och Ludvika vidare mot Ställdalen där banan
delas och fortsätter mot Frövi och mot Kil vidare mot Göteborg.
I anslutning till Bergslagsbanan finns ett stort antal företag som är ledande
inom sina respektive branscher – inte bara på nationellt eller europeisk nivå
utan även globalt. Många företag i Bergslagen är beroende av effektiva
järnvägstransporter för sina godstransporter och även för sin
arbetskraftförsörjning och dess möjlighet till högre studier där effektiva
järnvägstransporter är viktigt.
Den del av Bergslagsbanan som ligger i Hällefors kommun har under de
senaste åren rustats upp, moderniserats och förstärkts.
Kommunförvaltningen kan inte bedöma i vilken utsträckning det arbete som
utförts av Partnerskap Bergslagsbanan har påverkat detta förbättringsarbete.
Planerade aktiviteter 2016:
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-

-

-

-

Två-tre planerade styrelsemöten för lednings- och tjänstemannagruppen i
partnerskapet
Följa och i möjlig mån påverka de nationella beslutsprocesserna.
Projektledaren, ordförande och presidiet ska undersöka för möjligheterna
att få fler kommuner med i partnerskapet. Arbetet ska fokusera på
kommuner i stråket väster om Vänern (nio kommuner söder om
Kil/Karlstad) mot Göteborgs hamn.
Projektledaren ska besöka hälften medlemskommunerna under 2016.
Syftet med besöken är att kommunerna ska ges tillfälle att föra fram
synpunkter om vilka frågor Partnerskap Bergslagsbanan bör prioritera.
Dessutom ger detta en god möjlighet att marknadsföra partnerskapet
gentemot medlemskommunerna.
Arbeta för att implementera slutsatserna i konsultrapport(Six Years Plan)
avseende strategi- och lobbyarbete.
Närvaro under Almedalsveckan. Planera och genomföra seminarium med
preliminärt tema ”Satsningar på infrastruktur krävs för svensk
exportindustri och jobbens skull!”. Nätverka och genomföra möten med
beslutsfattare.
Studiebesök Trafikutskottet.
Skriva minst en debattartikel med preliminärt team ”En fungerande
infrastruktur – för exportens och jobbens skull”.
Implementera begreppet Bergslagsbanan –Exportbanan.
Ekonomi

Kommunfullmäktige beslutade 1996-02-20 att kommunen skulle delta i
Partnerskap Bergslagsbanan under två år. Hällefors kommun har
medfinansierat projekt Partnerskap Bergslagsbanan med kontanta medel
med 15 000 kronor år 2010, 30 000 kronor år 2011, 15 000 kronor år
2012, 30 000 kronor 2013 och 30 000 kronor 2014. Kommunstyrelsen
beslutade 2015-08-25 att avgiftsfinansiera Partnerskap Bergslagsbanan
med 30 000 kronor för verksamhetsåret 2015.
Avgiftsfinansieringen för Hällefors kommun i Partnerskap
Bergslagsbanan beräknas till 30 000 kronor för år 2016 som beslutades
vid möte med ledningsgrupp- och tjänstemannagrupp för Partnerskap
Bergslagsbanan den 23 oktober 2015 där Hällefors kommun deltog.
Folkhälsa

Förbättrade kommunikationer i glesbygd bedöms ha en positiv inverkan
på den upplevda hälsan.
Miljö

Järnvägen är det transportsätt som har minsta miljöpåverkan varför ökad
transport på järnväg, inte minst av tyngre gods, är bra för miljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-

---

Hällefors kommun deltar i Partnerskap Bergslagsbanan under 2016 och
medfinansieringen av verksamheten med 30 000 kronor godkänns och
finansieras via kommunstyrelsens budgetram 2016.
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors kommun deltar i Partnerskap Bergslagsbanan under 2016 och
medfinansieringen av verksamheten med 30 000 kronor godkänns och
finansieras via kommunstyrelsens budgetram 2016.
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2016-03-10

Företagspolicy i Hällefors kommun, dnr KS 14/00067
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-03 § 81
Företagspolicy i Hällefors kommun, daterad 2016-03-01
Ärendet
Kommunförvaltningen har reviderat kommunens antagna företagspolicy för
Hällefors kommunen utifrån att styrdokumentet idag saknar en tydlighet vad
gäller ansvarsförsäkring.
Målsättningen med policyn är att kommunen ska för medborgarnas räkning
utöva styrningen av de kommunala bolagen i syfte att skapa maximal
samhällsnytta till den lägsta kostnaden för kommunens invånare. Genom
policyn vägleder kommunen sina helägda eller delägda bolag i frågor som rör
strategisk inriktning, mål, ambitions- samt risknivå. Detta sker genom
erforderliga planerings-, samordnings- och uppföljningsinitiativ i samverkan
mellan kommunens bolag, nämnder och kommunledning. Det är viktigt att
kommunen tänker på ägarförhållandet och form då denna policy inte går att
tillämpa på ägarförhållanden under 50 procent och inte vid stiftelseform då en
stiftelse enbart förvaltar och inte äger.
Förvaltningen bedömer att valda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
interna revisorer i bolag ska omfattas av en ansvarsförsäkring utan någon
självrisk. Försäkringen ska tecknas av bolaget och föreslås bekostas av
bolaget. Det normala är att en ansvarsförsäkring omfattas av:
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra bolagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
• betala det skadestånd som bolaget är skyldigt att betala
Ekonomi

Ansvarsförsäkringen innebär en obetydlig årlig ökad kostnad för bolaget.
Folkhälsa
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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
-

Tidigare antagen Företagspolicy i Hällefors kommun upphör att gälla.

-

Förslag till reviderad Företagspolicy i Hällefors kommun antas.

-

Företagspolicy i Hällefors kommun antas av respektive bolagsstämma.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef
Jessica Jansson kortfattat.
Lars-Göran Zetterlund (C) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Tidigare antagen Företagspolicy i Hällefors kommun upphör att gälla.
Förslag till reviderad Företagspolicy i Hällefors kommun antas.
Företagspolicy i Hällefors kommun antas av respektive bolagsstämma.

Dokumenttitel

Företagspolicy i Hällefors kommun

Typ av styrdokument

Ansvarig utgivare

Ansvarig författare

Giltighetsdatum

Policy

Hällefors Kommun
Kommunfullmäktige

Ekonomichef

2016-03-01

Dokumentförteckning

Organisation

Enhet

Datum nästa revision

A-E-0500

Kommunförvaltning

Ekonomi och IT

2018-12-31

Företagspolicy
i Hällefors kommun
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I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 §§ Kommunallagen
(1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal
verksamhet i aktiebolagsform. Kommunallagen ställer krav på uppsikt och
kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i
bolagsform.
De kommunala helägda eller delägda bolagen, med upp till 50 procent, är
närmast att ses som alternativ till den kommunala nämnden - tillkomna genom
beslut av kommunfullmäktige - och står därför också under fullmäktiges
ledning och kontroll. De kommunalt ägda bolagen representerar stora
tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar
för, varför en löpande kontroll över bolagens utveckling, resultat och ställning
erfordras.
Det är därför viktigt att kommunen utvecklar och kommunicerar en klar och
tydlig bild av varför bolagen ägs och hur de ska utvecklas. Genom att använda
och utveckla de formella styrinstrumenten, såsom bland annat företagspolicy
och ägardirektiv, i dialog med bolagets ledning läggs grunden för en kultur
som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen bedrivs
i önskad riktning.
1 Syfte
Syftet med företagspolicyn är dels att förtydliga det gemensamma regelverket
för att utveckla den kommunala verksamheten och att fastslå rollfördelningen
mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll
och ansvar i bolagen.
2 Målsättning
Målsättningen är att Hällefors kommun ska för medborgarnas räkning utöva
styrningen av de kommunala bolagen i syfte att skapa maximal samhällsnytta
till den lägsta kostnaden för kommunens invånare. Målsättningen är att
bolagen ska bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan
kommunala bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska
ligger till grund för bolagsformen.
Kommunen ska därmed vägleda sina bolag i frågor som rör strategisk
inriktning, mål, ambitions- samt risknivå. Detta ska ske genom erforderliga
planerings-, samordnings- och uppföljningsinitiativ i samverkan mellan
kommunens bolag, nämnder och kommunledning.
Kommunens bestämmande inflytande över de kommunala bolagen ska
därutöver leda till att kommunkoncernens totala verksamhet blir än mer
ändamålsenlig och effektiv samt styrbar ur såväl ett professionellt som ett
demokratiskt perspektiv.
3 Formell styrning
I 3 kapitlet 16 – 18 §§ KL finns den huvudsakliga regleringen kring den
formella kommunala styrningen av kommunala bolag.
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Syftet med dessa bestämmelser är att tillförsäkra kommunfullmäktige
inflytande över den kommunala verksamhet, som sker i bolagsform. Detta
sker genom att kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med
verksamheten, utser ägarombud, som representerar fullmäktige på
bolagsstämmorna, och utser samtliga styrelseledamöter, tillser att
kommunfullmäktige får ta ställning innan styrelsen i bolaget fattar beslut av
principiell vikt eller större betydelse och utser minst en lekmannarevisor.
Till detta kommer reglerna om offentlighetsprincipens tillämplighet på
kommunala bolag.
De ovan anförda bestämmelserna ska implementeras i samtliga bolags
bolagsordningar. Kommunfullmäktige har därmed garanterats möjlighet att
fatta nödvändiga beslut i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.
Kommunfullmäktige ska i egenskap av ägare löpande få återkoppling
gällande bolagens verksamhet genom att representanter från bolagen
regelbundet bjuds in till fullmäktige.
4 Materiell styrning
Av 3 kapitlet 17 § KL framgår att kommunfullmäktige fastställer det
kommunala ändamålet med verksamheten. I en formell mening har denna
bestämmelse uppfyllts genom att bereda fullmäktige möjligheten att fastställa
bolagsordningen i respektive bolag.
Hällefors kommun ska hädanefter efter samråd med berörda bolag utfärda
särskilda ägardirektiv avseende mål och inriktning med verksamheten,
avkastnings- och resultatkrav samt limiter för upplåning hos kommunen.
Av 6 kapitlet 1 § KL framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i bolagsform. Det åligger, i första hand,
kommunstyrelsen att säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommen har enligt lagen rätt att
yttra sig över principiellt viktiga dokument som är styrande för bolaget och ett
exempel på det är affärsplanen.
Kommunstyrelsen ska därefter ansvara för att den interna kontrollen av den
kommunala verksamheten tillgodoses samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.
5 Bolagets styrelser
Styrelsen i respektive bolag ansvarar för verksamheten i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen (1975:1385), vilket bl a innebär att
styrelsen har ansvar för att:
• Utforma organisationen så att redovisning, medelförvaltning och
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt,
• Löpande bedöma bolagets ekonomiska situation,
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•
•

Upprätta skriftliga instruktioner för hur och när nödvändiga
ekonomiska rapporter ska lämnas till styrelsen,
Årligen fastställa en arbetsordning och en VD- instruktion.

Valda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och interna revisorer i bolaget
ska omfattas av en ansvarsförsäkring utan någon självrisk, som tecknas och
bekostas av bolaget.
Utöver detta ska bolagens styrelser medverka i årliga dialoger med
ekonomiberedningen enligt kommunens verksamhets- och
ekonomistyrningspolicy.
6 Kommunkoncernen - koncerntänkande
Kommunen och de kommunala företagen får inte utgöra en grupp löst
sammanhållna juridiska personer utan egentliga samband. Verksamheten i
företagen är kommunal, har tillkommit på kommunala initiativ och har
kommunen som huvudman. Med denna utgångspunkt är det naturligt att
uppfatta kommunkoncernen som en enhet. Detta synsätt utgör grunden för
koncerntänkandet som syftar till att se till vad som gagnar kommunen i dess
helhet och inte till den enskilda juridiska personen/dotterbolaget i koncernen.
Koncerntänkandet och kommunens ledande roll i förhållande till bolagen kan
motiveras från följande utgångspunkter:
• Det är rimligt att nämnder och bolag behandlas likartat i alla
väsentliga avseenden. När det gäller styrning och kontroll av bolag,
som arbetar på en konkurrensutsatt marknad, ska denna ske på ett
sådant sätt att bolaget - inom de ramar lagstiftningen medger - bereds
möjlighet att bedriva sin verksamhet på likvärdiga villkor som andra
företag.
• Bolagen bedriver kommunal verksamhet för vilken
kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen bär det övergripande politiska
och ekonomiska ansvaret.
• Bolagen utgör kommunens egendom och förvaltar stora värden.
• Kommunallagen förutsätter en enhetlig ledning för hela den
kommunala organisationen.
• Förtroendet för kommunal verksamhet är beroende av att kommunen
och de kommunala bolagen framstår och fungerar som en
sammanhållen och demokratisk organisation.
7 Uppdatering av företagspolicyn
Om förutsättningar i omvärlden eller förändrade politiska beslut av
styrdokument, som ligger till grund för denna policy, förändras på ett sätt som
motiverar ändringar i policyn ska kommunstyrelsens förvaltning föreslå en
uppdatering av policyn.
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Förslag till Näringslivspolicy för Hällefors kommun, dnr KS
16/00112
Beslutsunderlag
Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för en
livskraftig kommunal service. Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i
arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska etablera sig i
kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan
det ske genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att
uppnå bättre matchning mellan människors kunskaper och arbetslivets behov.
Grunden i det fortsatta näringslivsarbetet är en tydlig policy. I policyn visar vi
medarbetare, kommunens invånare och andra intressenter att vi aktivt arbetar
för att behålla och förbättra skatteunderlaget i Hällefors kommun. .
Ärendet
Ett systematiskt näringslivsarbete bygger på en tydlig beskrivning av hur
arbetet med att skapa en ökad attraktivitet och tillväxt ska gå till.
Tydligheten att vägen till förbättrad attraktionskraft och de utmaningar som
nedläggningen av valsverket innebär kräver samverkan på alla plan inom
kommunen och tillsammans med BMB och BKT ett synsätt som alltid utgår
från ett kundperspektiv.
Nära samverkan med Region Örebro län, Business Region Örebro och våra
grankommuner oavsett länsgränser är viktiga framgångsfaktorer i det
strategiska arbetet.
Näringslivspolicyn ska utmynna i en konkret aktivitets/handlingsplan. Delar
av arbetet med aktivitets/handlingsplan har påbörjats. Utifrån de diskussioner
vi har haft i Näringslivsrådet och med synpunkter från drygt 60 företagsbesök
och samtal med företagare föreslås Näringslivspolicy för Hällefors kommun,
se bilaga.
Ekonomi

Näringslivsarbetet finansieras inom befintlig budget.
Folkhälsa
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Ett systematiskt näringslivsarbete som inbegriper arbete med
attraktionskraft och konkreta aktiviteter för att åtgärda underhållsbehov i
offentlig utemiljö bedöms ha stor positiv inverkan på den egna självbilden
därigenom även en förbättrad folkhälsa.
Miljö

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

Information och samverkan har skett i ordinarie forum
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
anta näringslivspolicy för Hällefors kommun och att ge förvaltningen i
uppdrag att arbeta utifrån den beslutade policyn.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet påtalar Ronnie Faltin (S)
redaktionellt fel under punkt 8.
Lars-Göran Zetterlund (C) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Näringslivspolicy för Hällefors kommun antas och förvaltningen ges i
uppdrag att arbeta utifrån den beslutade policyn.

1

Förslag till Näringslivspolicy för Hällefors kommun
Innehåll
1. Syfte
2. Differentierat näringsliv
3. Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda.
4. Marknadsföring
5. Erbjuda attraktiva utvecklingsområden.
6. Serviceinriktat arbetssätt
7. Förstärkning av spetskompetens
8. Samverkansorgan
9. Regional näringslivsutveckling
10. Ansvarsfördelning

Sid. 1
Sid. 1
Sid 1
Sid. 2
Sid. 2
Sid. 2
Sid. 3
Sid. 3
Sid. 3
Sid. 4

1. Syfte
Näringslivspolicyn ska följa Hällefors kommuns styrande dokument,
inriktningsmål och resultatmål. Policyn ska tydliggöra en gemensam strävan
mellan näringsliv och kommun att dra åt samma håll och därigenom skapa
förutsättningar för fler arbetstillfällen, ökad tillväxt, stolthet och ökad vi känsla

2. Hällefors kommun ska sträva efter ett differentierat näringsliv som leder
till ett allsidigt utbud av varor och tjänster.
1.
Kommunen ska verka för att det lokala näringslivets verksamhet och
konkurrenskraft utvecklas.
2.
Kommunen ska verka för att näringslivet omfattar många olika
verksamhetsområden

3. Hällefors kommun ska stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda,
nyföretagande och företagsutveckling.
1. Hällefors kommun ska i samverkan med Nyföretagarcentrum i Bergslagen
erbjuda starta eget rådgivning.
2. Kommunen ska i samverkan med Almi, Företagsföreningen i Hällefors,
Handelskammaren i Mälardalen, Lantbrukarnas Riksförbund, Ung
företagsamhet och andra organisationer verka för att stimulera
nyetablering av företag och att stödja utvecklingen av nyetablerade och
befintliga företag.
3. Kommunen, skola och näringsliv tar ett gemensamt ansvar för att öka barn
och ungdomars kunskap om entreprenörskap och arbetsliv med dess krav
och möjligheter.
4. Kunskap inom entreprenörskap ska uppmuntras inom grundskola och
gymnasium.
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4. Marknadsföringen av kommunens förutsättningar som lokaliserings- och
etableringsort ska förstärkas.
1. Kommunen ska verka för att infrastrukturen ska vara så väl utvecklad att
den motsvarar de krav som ställs av etablerade företag och de krav som
ställs vid nyetableringar.
2. Kommunen ska genom Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning arbeta
rättssäkert med bra och enkla rutiner för nyetableringar, bygglov och
tillståndsgivning.
3. Hällefors kommun ska erbjuda bostäder i attraktiva lägen, sjönära tomter,
en bra pedagogisk verksamhet, en bra kultur och fritidsverksamhet samt
en god vård och omsorg och en väl fungerande kommunservice.
4. Marknadsföringen av kommunen ska utvecklas i sociala medier och på
kommunens hemsida.

5. Hällefors kommun ska erbjuda näringslivet attraktiva områden för
utveckling.
1. Kommunen ska ha ett offentligt register över detaljplanerad mark för
nyetablering och verksamhetsutveckling.
2. Kommunen ska sträva efter att detaljplanerad mark i bra
kommunikationslägen alltid ska finnas tillgänglig.
3. Detaljplaner som ger möjlighet till kvalitativa och kvantitativa arbetstillfällen
ska prioriteras.
4. Hällefors kommun ska stödja näringslivet vid utveckling av företagshotell,
inkubator verksamhet och innovationscenter.
5. Information och marknadsföring av Hällefors kommun som etableringsort
ska ske systematiskt och professionellt.

6. Hällefors kommun ska genom ett serviceinriktat arbetssätt stödja och
underlätta företagandet i kommunen.
1. Kommunens personal ska i alla kontakter med näringslivet arbeta med ett
kundorienterat förhållningssätt.
2. För att hjälpa företagare vid kontakt som gäller myndighetsutövning ska det
finnas företagslotsar och bra kommunal service.
3. Näringslivsrelaterade rutiner ska kontinuerligt följas upp och utvärderas för
att minimera otydlighet och byråkrati.
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7. Utveckling och förstärkning av spetskunskap och spetskompetens ska
beaktas vid kommunens insatser för det lokala näringslivet.
1. Hällefors kommun ska arbeta för att fler företag inom besöksnäringen
etablerar sig i kommunen. Värdskap och måltid ska vara utgöra ledord.
2. Hällefors kommun ska arbeta för etablering av teknik och industriföretag.
3. Kommunen ska arbeta för att stärka kontakterna mellan kommun,
näringsliv och Universitet.
4. Kompetensförsörjningen ska säkras genom lokala utbildningsmöjligheter
och genom regional samverkan över länsgränserna.
8. Hällefors kommun, Business Örebro, det lokala näringslivet, branschoch intresseorganisationer och samhällsorgan ska samverka.
1. Representanter för det lokala näringslivet ska i Näringslivsrådet
kontinuerligt utvärdera samverkanskontakterna mellan kommun och
näringsliv.
2. Hällefors kommun ska i samverkan med det lokala näringslivet samt
bransch- och intresseorganisationer verka för att kommunens
skolungdomar ges möjlighet till ökad kunskap om företagande och
arbetsliv.
3. För ökad samverkan och kunskap om kommunens och näringslivets olika
roller ska tjänstemän och politiker genomföra kontinuerliga företagsbesök.
4. Hällefors kommun ska bjuda in näringslivet till informationsträffar.
9. Hällefors kommun ska vara aktiv i en samlad regional
näringslivsutveckling.
1. Kommunen ska vara en del i partnerskapet Business Region Örebro och
deltar i det regionala utvecklingsarbetet.
2. Kommunen ska delta i Region Örebro läns arbete och ha representanter i
utskott och beredningsgrupper.
3. Hällefors kommun har en nära samverkan med Nora Lindesberg och
Ljusnarsbergs kommuner.
4. Bergslagens kommunalteknik (BKT) är ett tekniskt kommunalförbund och
ett samarbete mellan de 4 kommunerna. BKT arbetar inom områdena
Gata, park och idrott, Lokal och miljöservice, Vatten och avlopp samt
Avfall och återvinning.
5. Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) är en myndighetsnämnd
och en gemensam förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. BMB arbetar med miljöoch byggfrågor, naturvård, fysisk planering, trafikfrågor, energi- och klimat
rådgivning samt kart- och mätningsverksamhet.
6. Hällefors kommun ska samverka med kommuner i närregionen och med
företagsorganisationer för att utveckla näringslivet lokalt och regionalt.
Utvecklingsarbete kring näringslivsfrågor ska ske i partnerskapet
Business Region Örebro och i samverkan med Östra Värmlands
kommuner.
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10. Ansvarsfördelning
1.
Uppföljning och utvärdering av strategin ska genomföras av
Näringslivsrådet och av kommunstyrelsen vid varje ny mandatperiod.
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Datum

2016-03-10

Företagshälsovård i Hällefors kommun från och med
september 2016, dnr KS 15/00340
Ärendet
Kommunens avtal om företagshälsovård med Bergslagens Arbetsmiljö AB
går ut 31 augusti 2016.
Kommunen har direktupphandlat företagshälsovård under perioden
2016-01-01 till och med 2016-08-31.
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 24 november 2015 att
utreda olika alternativ till företagshälsovård för Hällefors kommun från och
med 1 september 2016. De alternativ som angavs var följande:
1. Upphandla företagshälsovård för en längre period. T ex för en period
av tre år med en förlängning med ett eller flera år.
2. Ett annat alternativ är att kommunen ansöker om att ingå i nämnden,
”Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice” (gemensamma nämnden).
Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
språkservice

I nämnden ingår Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun,
Hallsbergs kommun, Laxå kommun och Lindesberg kommun. Lindesberg
ingår i nämnden från och med 2016-01-01. Örebro kommun deltar i
företagshälsovården endast med den del som utgörs av programområdet
Social välfärd.
Nämndens verksamhet drivs genom en särskild förvaltning inom Region
Örebro län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels
företagshälsovård (Regionhälsan) och dels språktolkning och översättningar
(Tolk- och översättarservice).
Bergslagens Arbetsmiljö
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Kommunen har för närvarande avtal med Bergslagens Arbetsmiljö.
Kommunen har haft ett flertal avtal med Bergslagens Arbetsmiljö från och
med 2003.
Resultat
Det är av naturliga skäl inte möjligt att jämföra den gemensamma nämnden
och den framtida upphandlingen av företagshälsovården. Utredningen har valt
att göra jämförelser mellan vad den gemensamma nämnden och den
nuvarande företagshälsovården kan erbjuda utifrån följande faktorer:
• Utbudet
• Kompetensen
• Tillgängligheten
• Kostnaderna
Utbudet

Både Bergslagens Arbetsmiljö och den gemensamma nämnden kan erbjuda
ett tillräckligt bra utbud av tjänster inom företagshälsovården.
Den gemensamma nämnden kan även erbjuda språktolkning. Det är en tjänst
som flitigt använts av Hällefors kommun under de senaste åren. Det är inte
nödvändigt att vara medlem i nämnden för att köpa dessa tjänster. Enligt
chefen för tolk- och översättarservice kommer man vid resursbrist (hårt tryck
på tjänsterna med anledning av många nyanlända till Örebro län) att prioritera
medlemskommunerna.
Kompetensen

Kompetensen är i hög grad beroende av vilka som är anställda hos respektive
företagshälsa. Den gemensamma nämnden är en stor företagshälsa och är
mindre sårbar än mindre företagshälsobolag. Den gemensamma nämnden kan
erbjuda ett stort nätverk till exempel för chefer i medlemskommunerna när det
gäller utbildning och erfarenhetsutbyte inom verksamhetsområdet.
Det finns inga klagomål som nått personalenheten när det gäller kompetensen
hos personalen på Bergslagens Arbetsmiljö.
Tillgängligheten

Om Hällefors kommun blir med i den gemensamma nämnden kan man ha
företagshälsan i Hällefors bemannad två dagar i veckan samt telefon- och
mejlkontakt samtliga vardagar (uppgifter inhämtade av förvaltningschefen).
Bergslagens Arbetsmiljö har haft bemanning samtliga vardagar inkluderande
mejl och telefonkontakt.
Kostnaderna

Kommunen har haft följande kostnader för företagshälsovård och
personalvård:
Företagshälsovård
Bergslagens Arbetsmiljö

Personalvård i övrigt

2013

943 900 kr

144 300 kr

2014

621 400 kr

67 900 kr
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2015

529 600 kr

280 300 kr
Friskvårdscheckarna tillkom under
2015

Den gemensamma nämnden fakturerar ett enhetspris/timme för alla tjänster
oavsett yrkesgrupp. Medlemskommunerna upprättar en årsbudget i samråd
med den gemensamma nämnden.
Bergslagens arbetsmiljö har olika timpriser på sina befattningshavare.
Kommunen avropar tjänster utifrån sina behov.
Utredningen har fått uppgifter vad medlemskommunerna betalar per år till
den gemensamma nämnden. Kostnaden är beroende på vad respektive
kommun har för ambition när det gäller företagshälsovård. Utredningen har
fått uppgifter på vad några av medlemskommunerna har för budget hos den
gemensamma nämnden. Lindesbergs kommun har upprättat en årsbudget på
ca 2,1 mnkr.
Utredningen konstaterar, visserligen med relativt litet och grovt uppskattat
underlag, att det inte skiljer särskilt mycket i prisbilden mellan Bergslagens
Arbetsmiljö och den gemensamma nämnden.
Sammanfattande bedömning

Utredningen kan se vissa fördelar hos den gemensamma nämnden när det
gäller utbud och kompetens. Det är därutöver en fördel att få säker tillgång till
språk- och tolkservice.
När det gäller tillgängligheten anser utredningen att det är alldeles för lite med
en företagshälsovård som endast är på plats två dagar i veckan. Ett minimum
bör vara 4 dagar i veckan.
Med anledning av att den gemensamma nämnden endast kan vara tillgänglig
två dagar i veckan föreslår utredningen att kommunen upphandlar
företagshälsovård på ett sedvanligt sätt från och med 1 september 2016.
Ekonomi

Se texten ovan.
Folkhälsa

Det är av stor betydelse för personalens hälsa att kommunen anlitar
företagshälsovård med god kvalitet och att den används i tillräcklig
omfattning.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen förslår kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att
upphandla företagshälsovård med god tillgänglighet från och med
1 september 2016.
---
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Ritha Sörling (V)
fråga om kostnader vilken besvaras av Christina Johansson (M) och tf
kommunchef 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
Förvaltningen uppdras att upphandla företagshälsovård med god tillgänglighet
från och med 1 september 2016.
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Datum

2016-03-10

Bergslagens Kommunaltekniks förslag till fullmakt avseende
VA ärenden från Hällefors kommun, dnr KS 16/00059
Beslutsunderlag
Protokoll från BKT direktionens sammanträde 2015-10-16 § 131
Dnr: BKT 2015-510
Ärendet
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) önskar få en generell fullmakt att föra
kommunens talan i mål och ärenden inför domstolar och myndigheter i de fall
det berör anläggningarna som kvar i kommunal ägo.
Det faktum att anläggningar ägs av kommunen innebär att det är kommunen
som är huvudman i t.ex. ärenden i Mark- och Miljödomstolen. Fullmakter kan
visserligen utföras vid varje tillfälle, men eftersom sakkunskaper avseende
Bergslagens kommunaltekniks verksamheter finns inom förbundet så
förefaller det naturligt att kommunerna företräds av förbundet.
Direktionen delegerar i sin tur uppdraget att föra kommunens talan vid
domstolar och andra myndigheter till ordförande eller förbundschef i enligt
med ” delegationsordning med vidaredelegering” (Dnr BKT 2013-069).
Direktionen för Bergslagens kommunalteknik beslutade den 16 oktober 2015
att föreslå Hällefors kommun att anta förslaget till fullmakt enligt följande:
Representant för Bergslagens kommunalteknik, äger rätt att föra Hällefors
kommuns talan vid domstol och andra myndigheter, avseende de
verksamheter som överlåtits till förbundet. Detta oavsett att ägandet av
anläggningar ej överlåtits till förbundet. Delegering av uppdraget sker därefter
i enlighet med förbundet delegationsordning.
Ekonomi

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
-

Att representant för Bergslagens Kommunalteknik äger rätt att föra
Hällefors kommuns talan vid domstol och andra myndigheter, avseende
de verksamheter som överlåtits till förbundet. Detta oavsett att ägandet av
anläggningar ej överlåtits till förbundet. Delegering av uppdraget sker
därefter i enlighet med förbundet delegationsordning.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Christina Johansson (M).
Lars-Göran Zetterlund (C), Allan Myrtenkvist (S) och Ritha Sörling (V) yttrar
sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att representant för Bergslagens Kommunalteknik äger rätt att föra Hällefors
kommuns talan vid domstol och andra myndigheter, avseende de
verksamheter som överlåtits till förbundet. Detta oavsett att ägandet av
anläggningar ej överlåtits till förbundet. Delegering av uppdraget sker därefter
i enlighet med förbundet delegationsordning.

Sida

1(1)
Datum
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Försäljning av Terrassen, dnr KS 16/00063
Hällefors bostads AB ställde 2016-02-18 en förfrågan om att förvärva lokalen
Terrassen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef
Jessica Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande ägandet av fastigheten vilken
besvaras av ordförande Christina Johansson (M).
Maja Loiske (V) ställer fråga gällande centrum utvecklingsgruppens uppdrag
vilken besvaras av ordförande Christina Johansson (M).
Ritha Sörling (V) och Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och
yrkar att allmänna utskottet ska föreslå kommunstyrelsen att avyttra Terrassen
vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Terrassen avyttras.
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Datum

2016-03-10

Parkeringsplats Sikforsvägen 14, Klockarebäcken 5:4, dnr
KS 16/00073
Beslutsunderlag
Bilaga 1, projekteringsritning Bergslagens Kommunalteknik
Ärendet
Hällefors kommun blev i slutet av år 2014 kontaktade av dåvarande ägaren till
fastigheten Klockarebäcken 5:4, lokaliserad på Sikforsvägen 14 i Hällefors
tätort. Initiativet avsåg om kommunen hade ett intresse av att förvärva
fastigheten. Kommunförvaltningen tog beslutet att köpa fastigheten på
1121m² för 48 025 kronor. Anledningarna till detta var flera, men främst
handlade det om att kommunen äger relativt få obebyggda planerade
fastigheter nära centrum och att fastigheten gränsar till byggnaden Formens
hus.
Sedan förvärvet har en diskussion bedrivits gällande fastighetens framtida
användningsområde och kommunförvaltningen kan nu konstatera att det bästa
alternativet är att om omvandla fastigheten till en central parkeringsplats.
Detta skulle dels gynna de näringsverksamheter som befinner sig längs med
Sikforsvägen väster om järnvägen och dels understödja det behov som
uppkommer när kommunens centrala administration omlokaliseras till
Formens hus. Det fanns tidigare en tanke om att kunna erbjuda fastigheten till
framtida etableringar med tanke på dess nuvarande planering som
centrum/handel. Men allteftersom kvarteret Morkullans nya detaljplan stundar
görs bedömningen att det eventuella behov som finns därmed är täckt.
Kommunförvaltningen har därför på förekommen anledning tillsammans med
Bergslagens Kommunalteknik tagit fram ett ärende om att inrätta en
parkeringsplats.
Ekonomi

Förberedelser genomfördes redan under 2015 då överblivna schaktmassor
förflyttades från den nya gång och cykelvägen vid Saxhyttevägen till
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tomten för att fylla upp det som tidigare grävdes bort i och med den brand
som härjade fastigheten för några år sedan.
Den ackumulerade grundkostnaden skulle vid tillskapandet av en
parkeringsplats uppskattningsvis hamna på 288 000 kronor. I summan
ingår grusöverbyggnad, jordning, sådd m.m., belysning och återstående
projektering. Därtill tillkommer vilken typ av vägbeläggningslager som
kommunen vill använda där tre alternativ existerar. Det första alternativet
är gräsarmering eller så kallad marksten med naturlig avrinning till en
kostnad av 355 000 kronor. Övriga alternativ är asfalt och gruslager där
asfalt bedöms till en kostnad av 255 000 kronor och grus till 55 000 kronor.
Totalt sett rör det sig om en slutgiltig kostnad på drygt 643 000 kronor vid
marksten, 543 000 kronor vid asfalt och slutligen 343 000 kronor för en
grusparkering.
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
-

Att uppdra Bergslagens Kommunalteknik att iordningställa
parkeringsplats på fastigheten Klockarebäcken 5:4 med asfaltbeläggning.

-

Att åtgärden på totalt 543 000 kronor finansieras med kommunstyrelsens
strategimedel för verksamhetsåret 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Allan Myrtenkvist
(S) och Lars-Göran Zetterlund (C) utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att uppdra Bergslagens Kommunalteknik att iordningställa parkeringsplats på
fastigheten Klockarebäcken 5:4 med asfaltbeläggning.
Att åtgärden på totalt 543 000 kronor finansieras med kommunstyrelsens
strategimedel för verksamhetsåret 2016.
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Återställning av stationsvägen, dnr KS 16/00083
Beslutsunderlag
Bilaga 1, berört område, Stationsvägen
Ärendet
Del av fastigheten Gillershöjden 30:1 längs med den norra delen av
Stationsvägen i Hällefors tätort, består idag av parkeringar och den nuvarande
centrala bussangöringen. I takt med att Hällefors nya resecentrum växer fram
och beräknas stå klart tredje kvartalet 2016, ser kommunförvaltningens längre
inget behov att behålla nuvarande väntsal och bussangöring.
Eftersom området till sitt läge är placerat intill järnvägen kan
kommunförvaltningen konstatera att det inte lämpar det sig för bebyggelse
vare sig för handel eller vare sig för bostäder. Samtidigt är området placerat
relativt centralt och de parkeringsplatser som finns nyttjas i nuläget fullt ut av
arbetande och besökande till centrum. Kommunförvaltningen bedömer därför
att ytterligare parkeringar är lämpligt att uppföra på området. För att på så vis
skapa ett sammanhängande parkeringsområde längs Stationsvägen ner till det
nya resecentrumet. Detta skulle på sikt täcka det tänkbara parkeringsbehov
som finns i centrum oavsett vad den pågående centrumutredningen kommer
fram till. Dessutom skulle denna åtgärd skapa tillräckligt med platser för att
kunna utreda om det är möjligt att på sikt avsätta platser till långtidsparkering.
Ytterligare en aspekt i detta sammanhang är att kommunförvaltningen har
förvärvat området söder om det nya resecentrumet av Trafikverket. För
därigenom ha möjligheten att på sikt skapa en attraktiv miljö för besökande
till Hällefors. En miljö som genom detta delinitiativ skapar förutsättningar för
ett framtida stråk längs med hela stationsvägen som genomsyras av form, men
framförallt funktion.
Kommunförvaltningen föreslår därför att ge Bergslagens Kommunalteknik att
projektera för en översyn av området och mer specifikt för ytterligare
parkeringsplatser för att skapa ett sammanhängande parkeringsområde. En
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projektering som utöver funktion kommer fokusera på de grönområden som
finns på området för att göra området än mer visuellt välkomnande.
Ekonomi

En uppskattning gällande projektering för återställning av området till
parkeringsplats beräknas i kostnadsintervallet på 50 000 till 100 00 kronor
beroende på detaljnivå.
Folkhälsa

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

Förslaget bedöms innebära en positiv inverkan på närmiljön i anslutning till
centrum eftersom den gamla väntsalen då försvinner och en mer enhetlig
och trafiksäker miljö skapas.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningen får i uppdrag att beställa projektering av rubricerat
område från Bergslagens Kommunalteknik.

-

Att projekteringen på maximalt 100 000 kronor finansieras med
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar Ritha Sörling (V) att
projekteringen ska remitteras till centrumutvecklingsgruppen innan beslut.
Allan Myrtenkvist och Ronnie Faltin, båda (S), yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med Ritha Sörlings (V) tilläggsyrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen får i uppdrag att beställa projektering av rubricerat
område från Bergslagens Kommunalteknik.
Att projekteringen på maximalt 100 000 kronor finansieras med
kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2016.
Projekteringen ska remitteras till centrumutvecklingsgruppen innan beslut.
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Reglemente för Brottsförebyggande rådet, BRÅ, dnr KS
16/00104
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente
Ärendet
Bifogat reglemente för Brottsförebyggande rådet (BRÅ), hardiskuterats fram i
BRÅ 2016-03-01
Folkhälsa

BRÅ anser att det är av största vikt att verka för att förebygga
brottsligheten och öka tryggheten, både kort- och långsiktigt.
Miljö

BRÅ har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Brottsförebyggande rådets förslag till beslut
Att anta bifogat reglemente.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet påpekar ordförande
Christina Johansson (M) redaktionell förändring på sidan 2.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på Brottsförebyggande rådets
förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att anta bifogat reglemente.
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Datum

2016-02-26
Kommunförvaltningen
Birgitta Berggren
birgitta.berggren@hellefors.se

Reglemente för Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
§ 1 Grund
Det övergripande uppdraget för rådet är brottsprevention och att arbeta
trygghetsfrämjande. Rådet är ett forum där alla parter utgår från en gemensam
bild och grundsyn samt forskningsstöd.
§ 2 Rådets uppgifter
Lokala brottsförebyggande rådet är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och polisen. Rådet ska verka för att förebygga
brottsligheten och öka tryggheten, både kort- och långsiktigt.
Rådet har möjlighet att vara styrgrupp för olika projekt eller verksamheter,
exempelvis samverkansöverenskommelse med polisen och medborgarlöften.
Uppföljning/återkoppling av projekt eller verksamheter, exempelvis
medborgarlöften, görs i rådet.
Rådet ska följa upp och förebygga brottslighet genom att:
- Samarbeta och följa upp samverkansöverenskommelse mellan kommunen
och polisen.
- Förmedla information om behov av insatser från kommunens
enheter/ansvarsområden
§ 3 Rådets sammansättning
Ordförande i rådet utses av kommunstyrelsen.
I rådet ingår såväl ordföranden som verksamhetschefer för Bildningsutskottet
och Omsorgsutskottet, representant från lokalpolisen, samordnare tillika
sekreterare.
Verksamhetscheferna utser ersättare när de själva är förhindrade att delta vid
möten.
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Representanter från andra samhällsorgan, exempelvis primärvården, MSB och
Bergslagens räddningstjänst (BRT) kan bjudas in för information och/eller
samråd.
§ 4 Ersättning
För tjänstgörande politiker gäller kommunernas arvodesreglementen.
§ 5 Arbetsformer
Lokala brottsförebyggande rådet sammanträder 3 ggr/år, januari, maj och
september.
Extra sammanträde kan hållas för behandling av en viss fråga om rådets
ordförande så begär.
Vid sammanträde förs minnesanteckningar som justeras av ordförande, och
delges kommunstyrelsen.
Kallelse över ärenden som ska behandlas ska delges senast en vecka före
rådets sammanträde.
§ 6 Revidering av reglemente
Revideringar i detta reglemente kan initieras i Lokala brottsförebyggande
rådet eller kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i
kommunfullmäktige.
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Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet
samt bekämpning och förebyggande av brott 2016-2019, dnr
KS 16/00105
Beslutsunderlag
Förslag till samverkansöverenskommelse
Ärendet
Bifogad samverkansöverenskommelse för Brottsförebyggande rådet (BRÅ),
hardiskuterats fram i BRÅ 2016-03-01
Folkhälsa

Det ska kännas tryggt att bo och vistas i Hällefors kommun
Samverkan

Hällefors kommun och polisen i Hällefors har fattat beslut om samverkan
inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Brottsförebyggande rådets förslag till beslut
Att anta bifogade strategiska samverkansöverenskommelse för ökad trygghet
samt bekämpning och förebyggande av brott 2016-2019.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Christina Johansson (M) kortfattat.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på Brottsförebyggande rådets
förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att anta bifogade strategiska samverkansöverenskommelse för ökad trygghet
samt bekämpning och förebyggande av brott 2016-2019.
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Datum

2016-02-29
Kommunförvaltningen

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad
trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott
2016 – 2019
Det ska kännas tryggt att bo och vistas i Hällefors kommun.
Bakgrund
Hällefors kommun och polisen i Hällefors har fattat beslut om samverkan
inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Samverkansöverenskommelsen utgör en gemensam plattform, samt tydliggör
den övergripande viljeinriktningen och fokusområdena för det övergripande
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Med utgångspunkt från en
gemensam nulägesbild är det båda parters uppdrag att gentemot varandra
tydliggöra roller och ansvar samt vilka åtagande som åvilar respektive
myndighet i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hällefors.
Arbetet sker både genom långsiktiga och sociala åtgärder som tydliggörs i
denna överenskommelse, som med mer situationella åtgärder som tydliggörs i
gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöften innebär en utveckling och
förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun,
med fokus på det som invånare i kommunen upplever som viktigast för att
känna sig trygga och säkra. Löftena är därmed en beskrivning av vad som
polisen och kommunen lovar att åstadkomma tillsammans.
Hällefors kommun och polisen i Hällefors tar, genom denna
samverkansöverenskommelse, ett gemensamt ansvar för det
brottsförebyggande arbetet. Kommun och polis ska tillsammans skapa tillit
mellan varandra, skapa en gemensam bild av arbetet och använda
gemensamma begrepp. Samarbetet ska integreras och förankras i den
ordinarie verksamheten.

E-post

Organisations nr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöks adress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15
Hällefors

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(5)

Övergripande mål och syfte
De övergripande målen med denna överenskommelse är att skapa en trygg
och säker kommun genom att minska brottsligheten och öka tryggheten i
Hällefors.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra de prioriterade fokusområden
som Hällefors kommun och polisen ska samverka kring. Med utgångspunkt i
en gemensam problembild skall kommun och polis teckna en
överenskommelse samt planera gemensamma insatser för att uppnå de
övergripande målen.
Gemensamma fokusområden
Förutsättningen för ett fungerande samarbete är att polisen och kommunen
enas om vilka fokusområden som finns lokalt med utgångspunkt från den
lokala bilden på kort och lång sikt.
Efter att ha analyserat bilden har Hällefors kommun och polisen enats om att
följande fokusområden skall prioriteras under avtalstiden.
-

Grundläggande fri och rättigheter
Familjestöd
Alkohol, narkotika, dopning och tobak
Våld i nära relationer
Våld i offentlig miljö
Skadegörelse/klotter
Organiserad brottslighet
I arbetet med fokusområdena är det viktigt att belysa problematiken ur ett
flertal perspektiv, exempelvis tillgänglighets-, etniskt- och
jämställdhetsperspektiv för att bemöta olikheter i förutsättningar och
beteenden.
Beskrivning av fokusområdena
Grundläggande fri och rättigheter

Det fria ordet och den öppna debatten, liksom rätten att fritt uttrycka sin
religiösa tro, visa sin sexuella identitet eller att accepteras oavsett etniskt
ursprung är grundläggande för det demokratiska samhället. Brott mot dessa
och andra grundläggande fri- och rättigheter riskerar att inskränka både på den
enskildes möjligheter att fritt åtnjuta de fri- och rättigheter som förknippas
med det öppna demokratiska samhället och det öppna samhället i sig.
Det är särskilt viktigt att kunna bekämpa hatbrott och våldsbejakande
extremism för att skydda grundläggande fri- och rättigheter.

Familjestöd

Familjestöd är stöd och samverkan med familjer, föräldrar och barn, men
föräldrastöd är en vanligare benämning. Definitionen av föräldrastöd är: "En
aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva
samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. Trygga
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och goda relationer inom familjen ökar barns möjlighet till god hälsa och gott
liv, och därför är det viktigt att arbeta tillsammans med föräldrar så att de har
möjlighet att skapa goda relationer inom familjen och till sina barn.
Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Bruk av beroendeframkallande medel så som alkohol, narkotika, doping och
tobak ökar risken för ohälsa och otrygghet. Konsumtionen är också nära
kopplat till skador och våldsamt beteende. Tidig alkohol- och tobaksdebut har
ett samband med högre konsumtion senare i livet. Alkohol- och
tobaksanvändningen samvarierar även med andra riskbeteenden såsom
drogmissbruk. Droger orsakar allvarliga och obotliga skador och sjukdomar
samt leder ofta till en livsstil som innefattar kriminalitet och våld.
Förebyggande ANDT-arbete är därför av stor vikt. Över tid har den liberala
synen på droger ökat. Det förebyggande ANDT-arbetet bör därför prioriteras.
Barn, unga och vuxna som anhöriga i familjer med risk- och
missbruksproblematik löper stor risk för ohälsa samt fysiskt och psykiskt
våld. Det finns risk att anhöriga blir medberoende och barnen riskerar att ärva
det sociala beteendet.
Våld i nära relationer

Våld i nära relation omfattar allt fysiskt och psykiskt våld mot anhöriga barn
och vuxna som utsätts för våld och förtryck. Risk- och missbruksproblematik
är en stark riskfaktor för våld i nära relationer. Våldet leder till en social
otrygghet, vilket är en stark riskfaktor för ohälsa. Dessa faktorer kan påverka
hälsan hos individer, inte minst den psykiska hälsan. Våld i nära relation
domineras av mäns våld mot kvinnor. Det är av stor vikt att förebygga och
minska våld i nära relationer samt att synliggöra problematiken.
Våld i offentlig miljö

Syftet är att medborgarna i Hällefors, oavsett kön, ålder, socioekonomisk
status och etniskt ursprung ska känna sig trygga då de vistas i det offentliga
rummet. Det ska gälla i det egna bostadsområdet såväl som i centrum..
Platsens utformning har betydelse för Hälleforsbornas känsla av trygghet. En
plats där folklivet är naturligt, upplevs ofta som trygg och trivsam med
informell kontroll. Tryggheten i Hällefors ska öka.

Skadegörelse/klotter

Skadegörelse och klotter bidrar till en känsla av otrygghet. En nedklottrad
miljö upplevs inte bara som otrivsam och ful, utan innebär också stora
kostnader. Klotter kan vara en inkörsport till vidare brottslighet. Snabb
sanering är en verkningsfull åtgärd.
Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet ställer ofta till stor skada och är på många sätt ett hot
mot samhället. Den är nätverksbaserad, vinstinriktad och bedrivs i
projektform. Medlemmarna har vilja och förmåga att skydda och underlätta
brottslig verksamhet genom otillåten påverkan.
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Uppföljning och analys av överenskommelse och
medborgarlöften
Under 2016 ska polisen och Hällefors kommun analysera den aktuella
brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet med
utgångspunkt från ett gemensamt orsaksanalysmöte. Underlag kommer att
utgå utifrån brottsstatistik, trygghetsundersökningar, medborgardialog,
polisens händelserapporter och utdrag ur Hobit 1 . Detta fungerar som
nulägesbeskrivning till både överenskommelse och medborgarlöften.
Situationell prevention
Det kortsiktiga trygghetsskapandearbetet formuleras som medborgarlöften.
Medborgarlöftena följs upp genom ordinarie styr- och ledningssystem. En
övergripande uppföljning av medborgarlöftena redovisas skriftligt i en
tertialrapport och presenteras muntligt i samband med ordinarie sammanträde
med brottsförebyggande rådet.
Under 2016 skall en kartläggning och analys av gemensamma fokusområden
göras gemensamt av parterna. Resultatet av denna analys skall tillsammans
med uppföljningen av överenskommelsen och medborgarlöftena vara grunden
för prioritering av gemensamma åtaganden i kommande medborgarlöften.
Social prevention
Det långsiktiga trygghetsskapande arbetet följs upp genom ordinarie arbete
med Hällefors fullmäktigemål, men även genom trygghetsmätningar och
liknande. Överenskommelsens mål och fokusområden följs även upp genom
prioriterade mätningar som tas fram i samband med orsaksanalysmöte.
Uppföljning samt framtagande av förslag på ny överenskommelse sker i
samverkan mellan polis och kommun. Ett förslag på ny överenskommelse
skall vara klar till 2019-12-31.
Ansvar
Hällefors kommun och polisen ansvarar för att genomföra åtgärder och
mätningar utifrån beslutade fokusområden. Ansvar för samordning av
uppföljning inför det lokala brottsförebyggande rådet sköts av kommunens
samordnare och kommunpolisen.
Kommunikation
Arbetet med överenskommelse och medborgarlöften ska vara transparant.
Extern informationen sker tertialvis utifrån övergripande uppföljning av
medborgarlöften i samband med brottsförebyggande rådets möten. Detta
kommuniceras genom press samt via kommunens och polisens hemsidor.
Ekonomi
Om inget annat överenskommes svarar varje myndighet för sina respektive
kostnader.

1)

Händelse och brottsinformat ionstjänst, polisens webbaserade kartsystem
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Tidplan
Denna överenskommelse avser tiden från och med 2016-XX-XX till och med
2019-12-31.

Hällefors 2016-03-01

Christina Johansson
Ordförande Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Adjuvansa AB

Rapport till Bergslagens Kommunalteknik
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består av att opartiskt bedöma riktigheten i tjänsteskrivelsen Utvärdering
lokalvård egen regi Hällefors med Dnr BKT
-297-9. Handläggare av
tjänsteskrivelsen är Biträdande avdelningschef Sandra Melberg och Kvalitetsledare
Lokalvård Marina Bryngelsson.
Kommentarer till ekonomisk jämförelse
Kontroll med SCB angående städindex för perioden november 2014-november 2015 är
2,9 %. Därför torde scenariot som beskriver en uppräkning med 3 % vara den rimliga
siffran. Om det antagandet stämmer skulle egen regi vara 143 532:- billigare än
entreprenad. En prishöjning med 5 %, vilket i texten anses vara troligast, kan jag inte
styrka.
Kommentarer till NKI
Svarsfrekvensen på NKI-undersökningen 2014 var 90 % eller 19 av 21 verksamheter.
2015 var svarsfrekvensen 86 % eller 18 svarade av 21 verksamheter.
Jag har också fått uppgifter som inte riktigt stämmer med angivna NKI-värden. De
värden som jag har fått är för Egen Regi 2015, 3,33 (3,23) för kvalitet och 3,77 (3,62) för
service. Inga stora skillnader men båda är till det bättre för egen regi (värden inom
parantes är vad som anges i utvärderingen). Det innebär att ökningen är 0,22 på kvalitet
och 0,38 service i förmån till egen regi.
Övriga iakttagelser
Har haft kontakt med Anna Mill som är förskolechef i Hällefors. Hon har inte varit med i
NKI-undersökningen. På min fråga om hon har några synpunkter på städningen idag så
säger hon att städresultaten är bra men organisationen kunde vara bättre Hon menar
att det kan ha att göra med att det är svårt att rekrytera personal vilket också nämns i
tjänsteskrivelsen. Jag kontaktade Arbetsförmedlingen i Hällefors för att höra deras
erfarenheter av svårigheten att rekrytera städpersonal. Man håller med om att det är
svårt att rekrytera städpersonal med erfarenhet och att det gäller generellt oavsett om
det handlar om privat anställning eller kommunal anställning.
Det finns inga uppgifter om de tidigare anlitade entreprenörerna har någon form av
kvalitetssystem eller miljösystem. Hur Bergslagens Kommunalteknik arbetar med dessa
frågor har jag inte utrett men det kan finnas anledning att utveckla någon form av
system med syfte att i framtiden leverera en god kvalitet.
Sammanfattning
Jag kan inte se några stora brister i utredningen daterad 2016-01-07. Utredningen ger
ett bra underlag till beslut hur lokalvården i framtiden skall bedrivas i Hällefors.
Brohyttan den 18 januari 2016
Bengt Botvalde

Adjuvansa AB, Brohyttan 4, 716 93 Fjugesta. Tel: 072-2125001

Sammanstä llning ö ver Servicesamtal

NKI (Nöjd Kund Index)- Jämförelse över alla verksamheter 2016-01-18

Verksamheter Hällefors på en skala 1 – 5 där 1 är dåligt och 5 är bra
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Verksamhet, område för område - Kvalitet
Megabananen fsk
Galaxen
Formens Hus
Sörgården servicehus
Sporthallen
Pihlskolan
Lägenhet till Björkhaga, Källvägen
Kulturskolan
Kommunhuset inkl flygeln
Klockarhagsskolan
Jeppetorps vattenverk
Individ o Familj
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Datum

2016-01-28
Kommunförvaltningen

Utvärdering av lokalvården i egen regi i Hällefors kommun
Denna skrivelse är ett tjänstemannayttrande gällande Bergslagens
Kommunaltekniks utvärdering av lokalvården i egen regi i Hällefors
kommun.
Kommunen vill börja med att konstatera att rapporten som Adjuvansa AB
genomfört innehåller två delar som kommunen ser negativt på. Dels är det
olämpligt att verksamhetschefs namn och titel framgår i en handling och dels
vill förvaltningen förtydliga att aktuell verksamhetschef som blev intervjuad
uppfattade frågeställaren som en journalist.
Några av kommunens verksamhetschefer fick information den 15 april 2015
att det skulle genomföras årligt servicesamtal som genomförts enligt
utvärderingen. Däremot uppfattar ingen verksamhetschef att de deltagit i en
utvärdering när indexet nu presentras. Kommunen anser att det är svårt att
bedöma om slutsatsen när det gäller kundindex då kommunen inte erhållit
bakomliggande handlingar. I 2014 års undersökning ingår förbundets egna
verksamhetslokaler i indexet, vilket kommunen inte bedömer är relevant i
utvärderingen.
Inom flera verksamhetsområden har flera sittningar med lokalvårdare och
städansvariga i respektive verksamhetslokal genomförts för att de ska få prata
direkt med varandra. Ett problem som upplevs är att det byts lokalvårdare och
kommer vikarier hela tiden, vilket oftast leder till att det genomförs
akutstädning. Det är ofta, trots återkommande påpekanden i både
skyddsrondsprotokoll och i andra forum, mycket dammigt på grundskolans
lokaler på t ex lampor, vilket inte förekom när det var på entreprenad. Det är
ofta dammigt i korridorer och smutsigt kring bänkar i personalrum.
Grundskolan har fått påpeka att det fattas toalettpapper samt att tvättställ inte
är rengjorda. Oftast har vikarierna flera ställen att städa, vilket gör att det bara
blir toaletter städade och papperskorgar bytta.
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När ordinarie städpersonal är sjuk inom den pedagogiska verksamheten är det
uppgjort att förskoleverksamheten ska meddelas att lokalvårdaren är sjuk och
vem som kommer istället, samt när. Detta fungerar inte och ersättare kommer
då oftast på andra tider är ordinarie vilket gör att det inte fungerar optimalt.
Ibland kommer ingen lokalvårdare alls då det inte går att få tag på någon
vikarie. Kommunen kan konstatera att verksamheten inte får städat när
förbundet har sina utbildningsdagar och arbetsplatsträffar och att städningen
ställs in för att äta julbord, vilket tidigare aldrig har förekommit när
lokalvården var på entreprenad. Verksamheterna måste få städat enligt den
uppgörelse som är bestämd för att verksamheten ska fungera optimalt. Om
förbundet genomfört städning enligt uppgörelse borde kostnaderna ha blivit
dyrare än vad som redovisas i utvärderingen, då förbundet då exempelvis köpt
lokalvård enstaka tillfällen.
Inköpta golvmaskinerna används inte fullt ut som de ska eftersom personalen
inte fått utbildning i att använda dem enligt förbundet. Detta gör att det inte
blir rent på vissa golvytor i verksamhetslokaler.
När det gäller storstädningen har lokalvårdarena 15 minuter per vecka till
storstädning året runt, vilket gör att kommunen upplever att det aldrig blir
riktigt rent. Vård och omsorg upplever att det inte sker någon storstädning
alls. Tidigare storstädades pedagogiska verksamhetslokalerna när det var
stängt vid lov och fungerade mycket bättre för verksamheten.
Under tiden som städningen skett i egen regi upplever kommunen att det tagit
tid att få lokalvårdarna att genomföra lokalvården när det är mest lämpligt för
verksamheten. Detta har gjort att viss städning skett på olämpliga tider.
Dessutom har ingen höghöjdsstädning skett, trots anmärkning av Bergslagens
Miljö och Byggförvaltning.
Kommunens pedagogiska verksamhetschefer har bjudit in förbundets
arbetsledare för lokalvården till ett möte den 10 februari för att diskutera
rådande situation.
Slutligen ställer sig kommunen frågande till hur förbundet kan anta ett
städindex och jämföra med egen regi utan att genomföra en upphandling för
att få fakta.
HÄLLEFORS KOMMUN

Ola Ström
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef
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2016-01-28
Kommunförvaltningen

Utvärdering av lokalvården i egen regi i Hällefors kommun
Denna skrivelse är ett tjänstemannayttrande gällande Bergslagens
Kommunaltekniks utvärdering av lokalvården i egen regi i Hällefors
kommun.
Kommunen vill börja med att konstatera att rapporten som Adjuvansa AB
genomfört innehåller två delar som kommunen ser negativt på. Dels är det
olämpligt att verksamhetschefs namn och titel framgår i en handling och dels
vill förvaltningen förtydliga att aktuell verksamhetschef som blev intervjuad
uppfattade frågeställaren som en journalist.
Några av kommunens verksamhetschefer fick information den 15 april 2015
att det skulle genomföras årligt servicesamtal som genomförts enligt
utvärderingen. Däremot uppfattar ingen verksamhetschef att de deltagit i en
utvärdering när indexet nu presentras. Kommunen anser att det är svårt att
bedöma om slutsatsen när det gäller kundindex då kommunen inte erhållit
bakomliggande handlingar. I 2014 års undersökning ingår förbundets egna
verksamhetslokaler i indexet, vilket kommunen inte bedömer är relevant i
utvärderingen.
Inom flera verksamhetsområden har flera sittningar med lokalvårdare och
städansvariga i respektive verksamhetslokal genomförts för att de ska få prata
direkt med varandra. Ett problem som upplevs är att det byts lokalvårdare och
kommer vikarier hela tiden, vilket oftast leder till att det genomförs
akutstädning. Det är ofta, trots återkommande påpekanden i både
skyddsrondsprotokoll och i andra forum, mycket dammigt på grundskolans
lokaler på t ex lampor, vilket inte förekom när det var på entreprenad. Det är
ofta dammigt i korridorer och smutsigt kring bänkar i personalrum.
Grundskolan har fått påpeka att det fattas toalettpapper samt att tvättställ inte
är rengjorda. Oftast har vikarierna flera ställen att städa, vilket gör att det bara
blir toaletter städade och papperskorgar bytta.
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När ordinarie städpersonal är sjuk inom den pedagogiska verksamheten är det
uppgjort att förskoleverksamheten ska meddelas att lokalvårdaren är sjuk och
vem som kommer istället, samt när. Detta fungerar inte och ersättare kommer
då oftast på andra tider är ordinarie vilket gör att det inte fungerar optimalt.
Ibland kommer ingen lokalvårdare alls då det inte går att få tag på någon
vikarie. Kommunen kan konstatera att verksamheten inte får städat när
förbundet har sina utbildningsdagar och arbetsplatsträffar och att städningen
ställs in för att äta julbord, vilket tidigare aldrig har förekommit när
lokalvården var på entreprenad. Verksamheterna måste få städat enligt den
uppgörelse som är bestämd för att verksamheten ska fungera optimalt. Om
förbundet genomfört städning enligt uppgörelse borde kostnaderna ha blivit
dyrare än vad som redovisas i utvärderingen, då förbundet då exempelvis köpt
lokalvård enstaka tillfällen.
Inköpta golvmaskinerna används inte fullt ut som de ska eftersom personalen
inte fått utbildning i att använda dem enligt förbundet. Detta gör att det inte
blir rent på vissa golvytor i verksamhetslokaler.
När det gäller storstädningen har lokalvårdarena 15 minuter per vecka till
storstädning året runt, vilket gör att kommunen upplever att det aldrig blir
riktigt rent. Vård och omsorg upplever att det inte sker någon storstädning
alls. Tidigare storstädades pedagogiska verksamhetslokalerna när det var
stängt vid lov och fungerade mycket bättre för verksamheten.
Under tiden som städningen skett i egen regi upplever kommunen att det tagit
tid att få lokalvårdarna att genomföra lokalvården när det är mest lämpligt för
verksamheten. Detta har gjort att viss städning skett på olämpliga tider.
Dessutom har ingen höghöjdsstädning skett, trots anmärkning av Bergslagens
Miljö och Byggförvaltning.
Kommunens pedagogiska verksamhetschefer har bjudit in förbundets
arbetsledare för lokalvården till ett möte den 10 februari för att diskutera
rådande situation.
Slutligen ställer sig kommunen frågande till hur förbundet kan anta ett
städindex och jämföra med egen regi utan att genomföra en upphandling för
att få fakta.
HÄLLEFORS KOMMUN

Ola Ström
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef
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Samverkan i Bergslagen, dnr KS 14/00056
Hällefors kommun mottog 2015-12-16 slutversionen av utredningen
Samverkan i Bergslagen – förslag till förändring och förnyelse samt en
skrivelse från kommuncheferna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och
Nora kommun. I skrivelsen finns ett beslutsförslag från kommuncheferna.
Kommunchefernas förslag till beslut
Att uppdra till kommunchefen att i samverkan med övriga kommunchefer i
norra Örebro län i enlighet med förslaget Samverkan i Bergslagen – förslag
till förändring och förnyelse till april månad 2016:
Revidera Förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik.
Revidera Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd för de
kommunala bygg- och miljöverksamheterna.
Revidera Reglemente för Bergslagens miljö- och byggförvaltning.
Att anta Strategi för att införa gemensamma administrationssystem, enligt
bilaga 2 i förslaget Samverkan i Bergslagen – förslag till förändring och
förnyelse.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande
Christina Johansson (M) utförligt.
Samtliga ledamöter yttrar sig under behandlingen av ärendet och ett antal
yttranden föranleder replikskiften.
Ritha Sörling (V) meddelar att Vänsterpartiet kommer med ett utförligt
ställningstagande i samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet.
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Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna i
följande yrkande:
Utredningen svarar inte mot ställda direktiv och tar inte hänsyn till lämnade
remissvar.
Kommunen bör inte överlåta det generella ansvaret för infrastruktur och
kommunikationer till Bergslagens kommunalteknik.
Jävsfrågan inom trafikområdet behöver utredas vidare.
Riskbedömning krävs avseende alkoholhandläggare och naturvård.
Hällefors kommun motsätter sig föreslaget namnbyte.
Ordförande ställer därefter kommunchefernas förslag mot det egna yrkandet
och finner att yrkandet vinner bifall.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Utredningen svarar inte mot ställda direktiv och tar inte hänsyn till lämnade
remissvar.
Kommunen bör inte överlåta det generella ansvaret för infrastruktur och
kommunikationer till Bergslagens kommunalteknik.
Jävsfrågan inom trafikområdet behöver utredas vidare.
Riskbedömning krävs avseende alkoholhandläggare och naturvård.
Hällefors kommun motsätter sig föreslaget namnbyte.

2016-01-22
Till
BMB nämnden och
Kommunstyrelserna i de fyra samverkanskommunerna

BMB-personalens synpunkter och kompletterande information
inför beslut om ”Samhällsbyggnad i Bergslagen”
Diskussioner om förändrad organisation för BMB och BKT har pågått i flera år.
Utgångspunkten för förändringsarbetet har varit
”förbättrad kundnytta, säkerställd kompetens och förbättrad kostnadseffektivitet”.
Efter noggrann genomgång av förändringsförslaget och risk- och
konsekvensanalysen menar vi, BMB:s personal, att utredningen har alltför stora
brister för ett beslut i nuläget.
Vi vill med den här skrivelsen ge er ett kompletterande beslutsunderlag.

VIKTIGA RISKER OCH KONSEKVENSER SOM INTE FRAMKOMMIT
Berörda arbetsområden är inte utredda eller definie rade
För att kunna göra en bra organisationsförändring måste de berörda områdena
naturvård och trafik vara väl utredda och definierade. Så är inte fallet. Förslaget
saknar en utförlig beskrivning av vilka problem organisationsförändringen avser
att lösa och visar inte tydligt på vilka förbättringar förslaget bedöms leda till.
I risk- och konsekvensanalysen används ordet planering på ett otydligt sätt. Den
planering förslaget syftar på rörande naturvård handlar om planering av konkreta
fysiska arbetsmoment. Det som BMB framför allt arbetar med är fysisk
samhällsplanering, detaljplaner, översiktsplaner och tematiska planer.
Kommunen släppe r taget om viktiga samhällsutvecklingsfrågor
Naturvårds- och trafikområdet, förutom myndighetsutövningen, ligger idag enligt
gällande samverkansavtal politiskt direkt under kommunstyrelsen i varje
kommun. Om dessa områden överförs till kommunalförbundet kommer i
praktiken dessa frågor att avgöras av BKT:s politiska direktion. Detta betyder att
viktiga kommunspecifika framtidsfrågor skulle kunna avgöras av politiker från
annan kommun.
Det finns en risk att BKT inte kommer att kunna prioritera framåtsyftande arbete
och engagemang, som ofta inte konkret kan budgeteras. BKT arbetar idag främst
med konkreta uppdrag med tydlig budget.
Istället för att släppa det framåtsyftande utvecklingsarbetet är det viktigt att
kommunerna formulerar visioner och ambitioner och att respektive kommun (t.ex.
näringsliv, kultur och fritid) utvecklar ett ytterligare nära samarbete med BMB
och BKT.

Kommunekologerna behöver också kunna jobba med kommunerna som
geografiska områden oavsett markägare (t.ex. remisser, inventeringar, frågor från
kommuninvånare och organisationer). BKT jobbar idag nästan enbart med
kommunal mark och kommunernas egna verksamhetsområden.
Risk för längre handläggningstide r
Stadsarkitektkontoret tappar närheten till naturvårds- och
trafikplaneringskompetensen i sitt samhällsplaneringsarbete. Idag kan frågor
enkelt stämmas av löpande under såväl bygglov- som planprocesser då
kompetenserna är placerade i samma hus. Att i ett tidigt skede löpande diskutera
frågor kring trafik och natur bidrar till bättre lösningar, vilket är en del i en mer
effektiv handläggning av ärendena. Om dessa frågor uppmärksammas senare i
processen kan det leda till omtag och förlängd handläggningstid.
Jävsproblem inom trafikområdet
När det gäller myndighetsutövning inom trafikområdet kan jäv uppstå vid en flytt
till BKT. Som grund till förslaget ligger Örebros organisation inom tekniska
kontoret där 6-8 tjänstemän arbetar med myndighetsutövning. I Örebro har de helt
andra möjligheter att skilja på arbeten som utförs i kommunal regi och de som
utomstående entreprenörer utför, så att de tjänstemän som granskar kommunens
arbeten inte har någon kontakt med de som arbetar på fältet. På BKT däremot
skulle tjänstemannen som granskar de kommunala arbetena sitta i samma hus och
samma fikarum som de som utför arbetet. Det kan innebära en besvärlig
arbetssituation för den som ska utföra arbetet. Det stöd i myndighetsutövning som
behövs för att sköta detta uppdrag finns på BMB, men inte på BKT.
Förnyad förvirring me d namnändringsförslaget
Två väl inarbetade namn, BMB och BKT, föreslås bytas mot det intetsägande
namnet Samhällsbyggnad Bergslagen. Om syftet är att göra det tydligare vad
respektive organisationer har för arbetsuppgifter så kommer namnbytet istället att
medföra ökad förvirring.
Vi som arbetar på BMB idag är stolta över att framhålla att vi verkar i Bergslagen
som Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Vi anser att ett namnbyte försvagar
varumärket Bergslagen och ökar anonymiteten hos våra kommuner.
Förbättrad kundnytta, säkerställd kompetens och förbättrad
kostnadseffektivitet?
Förslaget kan leda till förlängda handläggningstider och utökad byråkrati vilket
skulle påverka kundnyttan negativt. Det som däremot direkt kan förbättra
kundnyttan är det pågående arbetet med utredningsförslagets servicecenter,
LOTS- funktioner och e-tjänster.
Ingenstans i utredningen finns kompetensfrågor eller kostnadseffektivitet belysta.
Inget i utredningen visar på att det skulle bli ekonomiska vinster. Däremot kan vi
konstatera att det blir kostsamt att byta namn på två organisationer.

VI FÖRESLÅR ISTÄLLET FÖLJANDE
•

Behåll nuvarande organisation.

•

Fortsätt att arbeta med att bygga upp ett bra och fungerande gemensamt
kundcenter

•

Fortsätt arbetet med att förbättra LOTS- funktionen för nya verksamheter

•

Lägg pengarna på utveckling av e-tjänster

Från personale n på Bergslagens miljö- och byggförvaltning

p 2016.254
2016-02-11
Dnr 2014/90
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Samordning av utbildningar i Hällefors kommun, dnr KS
16/00109
Ordförande Christina Johansson (M) föredrar utförligt. En samordning
bedöms som nödvändig för att kunna möta det behov av utbildningar som
förväntas uppstå i samband med att Ovako varslat 150 medarbetare om
uppsägning under 2017.
Allan Myrtenkvist (S) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska inleda en
process med behovsinventering och samordning av utbildningspaket för att
möta lagt varsel vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen inleder en process med behovsinventering och samordning
av utbildningspaket för att möta lagt varsel.
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Verksamhetsrapportering 2015 i enlighet med avtal om
samverkan för lokalt folkhälsoarbete, norra Örebro län, dnr
KS 16/00110
Bakgrund

Nora kommun har tillsammans med Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs
kommun för perioden 2012 - 2016 slutit avtal med Region Örebro län om
samverkan för lokalt folkhälsoarbete.
Kommunerna ska senast 2016-04-01 till regionen redovisa en
verksamhetsuppföljning där folkhälsoteamet/verksamhetsresurserna och
uppdrag framgår, samt även:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering och
kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och
motverka barnfattigdom
Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor
Insatser för att främja äldres livsvillkor och levnadsvanor
Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den egna
organisationen
Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner och bokslut
Samverkan med hälso- och sjukvården, Ölif med SISU idrottsutbildarna,
Örebro läns bildningsförbund, Länsstyrelsen och Region Örebro län (regional
utveckling)
Insatser för dialog med kommuninvånarna
Utvärderingar inom folkhälsoområdet
Ekonomisk beskrivning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna bifogad verksamhetsrapport för folkhälsoavtal 2015
---
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på folkhälsoteamets förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att godkänna verksamhetsrapport för folkhälsoavtal 2015

2016-02-17

Dnr KS2011-293

Kommunförvaltningen
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist
Kommunstyrelsen

Verksamhetsrapportering 2015 i enlighet med avtal om
samverkan för lokalt folkhälsoarbete, norra Örebro län
Bakgrund
Nora kommun har tillsammans med Hällefors, Lindesbergs och
Ljusnarsbergs kommun för perioden 2012 - 2016 slutit avtal med
Region Örebro län om samverkan för lokalt folkhälsoarbete.
Kommunerna ska senast 2016-04-01 till regionen redovisa en
verksamhetsuppföljning där folkhälsoteamet/verksamhetsresurserna
och uppdrag framgår, samt även:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering
och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i
befolkningen och motverka barnfattigdom
Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och
levnadsvanor
Insatser för att främja äldres livsvillkor och levnadsvanor
Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den
egna organisationen
Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner
och bokslut
Samverkan med hälso- och sjukvården, Ölif med SISU
idrottsutbildarna, Örebro läns bildningsförbund, Länsstyrelsen
och Region Örebro län (regional utveckling)
Insatser för dialog med kommuninvånarna
Utvärderingar inom folkhälsoområdet
Ekonomisk beskrivning
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Verksamhetsrapportering 2015 i enlighet med avtal om
samverkan för lokalt folkhälsoarbete, norra Örebro län
Bakgrund
Nora kommun har tillsammans med Hällefors, Lindesbergs och
Ljusnarsbergs kommun för perioden 2012 - 2016 slutit avtal med
Region Örebro län om samverkan för lokalt folkhälsoarbete.
Avtalet innebär bl a att kommunerna åtar sig att aktivt använda
samhällsplanering och kommunal verksamhet i arbetet för att främja
befolkningens hälsa och motverka barnfattigdom, att prioritera
insatser för att främja barns och ungdomars livsvillkor och
levnadsvanor samt att verka för äldres hälsa med utgångspunkt i de
fyra hörnpelarna för ett gott åldrande. Syftet med avtalet är att genom
långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i
befolkningen.
Verksamhetsredovisning i enlighet med underlag
• Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering
och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i
befolkningen och motverka barnfattigdom
I kommunerna pågår olika aktiviteter och processer för att föra in
länets folkhälsomål och kommunernas åtagande i folkhälsoavtalet i
resp kommuns modeller för ledning och styrning samt
verksamhetsplaner. Arbetet ska drivas via resp kommuns
ledningsgrupp samt länsdelens kommunchefsgrupp i enlighet med
dokument ”Styrning, ledning och uppföljning folkhälsoarbetet i
kommunerna i norra Örebro län 2012 – 2015”, se bilaga 1.
Kommuncheferna har i sin roll som styrgrupp för folkhälsoteamet
fastställt verksamhetsplan för 2014, se bilaga 2. Denna har även
fungerat som verksamhetsplan under 2015.
I Lindesbergs kommun har kommunstyrelsens utskott för stöd och
strategi ett uttalat ansvar för att följa folkhälsoarbetet och teamet
ingår i den strateggrupp som finns i kommunförvaltningen.
Samtliga fyra kommuner deltar i SKL:s mötesplats för social
hållbarhet och jämlik hälsa. Folkhälsostrategen är kommunernas
kontaktperson. Folkhälsoteamet deltar också i SKL:s
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tjänstepersonnätverk för medborgardialog samt i SKL:s nätverk för
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.
I Hällefors, Ljusnarsberg och Nora pågår revidering av
översiktsplaner och i Lindesberg arbete med fördjupad översiktsplan
för Frövi. I Nora och i Lindesberg pågår arbete med att ta fram
grönplaner. Folkhälsoteamet deltar på olika sätt i dessa processer,
allt enligt uppdrag från kommunerna. Viktiga delar är dels underlag
för social hållbarhet och jämlik hälsa, dels kunskaps- och metodstöd
för att genomföra medborgardialoger. Teamet deltar också
återkommande i de plansamverkansmöten som genomförs i resp
kommun. Teamet har även deltagit i arbete kring en
åtgärdsvalsstudie av järnvägen genom Hällefors.
I Nora kommun har teamet under hösten 2015 samordnat en större
webbaserad medborgardialog som underlag för översiktsplan,
miljöplan och grönplan samt även tagit fram underlag för
medborgardialog för arbetet med översiktsplan i Ljusnarsbergs
kommun.
I Nora kommun har under året ett omfattande dialogarbete
genomförts av teamet, i samverkan med BMB och BKT samt
Konstfrämjandet Bergslagens projekt ArtKod, med barn och vuxna för
att ta fram plats och beskrivning av en ny lekplats i
Dalsta/Stensnäsområdet.
Teamet har genomfört BarnGIS-kartering av Frövi tätort i årskurs 4-6
på Fröviskolan som ett underlag för arbetet med fördjupad
översiktsplan Frövi.
Folkhälsoteamet är på olika sätt delaktiga i de brottsförebyggande råd
som finns i Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun samt i
Nora kommuns välfärdsråd. Under hösten/vintern 2015 har utredaren
barn och unga tillfälligt fungerat som sammankallande i Lindesbergs
kommuns geografiska BRÅ-grupper. Folkhälsostrategen fungerar
som sekreterare i BRÅ Ljusnarsberg och Lindesberg.
Folkhälsostrategen deltar också som tjänsteperson i Nora kommuns
fullmäktigeberedning för välfärd samt i Lindesbergs
kommunfullmäktiges målområdesberedning för demokrati och
integration.
I Nora kommun har folkhälsoutvecklaren fungerat som processledare
i arbetet med att revidera handlingsplan mot våld i nära relationer.
Folkhälsoteamet har under året deltagit i jämförelsenätverket ”Att
mäta det omätbara i folkhälsa/barnkonvention” som drivits av
Karlskoga/Degerfors kommuner med stöd av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf).
Under perioden maj - december har en del av en tjänst (0,5) i teamet
använts till att fortsätta det projektarbete som pågick under ett år
2013-2014 med att arbeta fram långsiktiga strategier för att utveckla
arbetet och tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) samt att motverka barnfattigdom i länsdelen. En
sammanfattning av arbetet under 2015 finns i bilaga 3.
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Folkhälsoteamet anlitas för att på olika möten och konferenser tala
om teamets arbete och folkhälsoläget i kommunerna och länsdelen,
under året bl a för Svenska kyrkan i Nora och Örebro universitets
hälsoutvecklarprogram. Under 2015 har folkhälsoteamet tillsammans
med kollegor i länet fungerat som referensgrupp för sex kommuner i
nordvästra Skåne där vår organisationsmodell för samordnat
folkhälsoarbete i Örebro län och norra länsdelen har fungerat som
modell.
Folkhälsostrategen har på uppdrag av Nora kommun ingått i
chefsgrupp för specifikt samverkansråd folkhälsa, social välfärd och
vård.
Teamet har under året varit praktikplats för två studenter från Örebro
universitets folkhälsoutvecklarprogram samt för en elev från ett
gymnasium i Örebro
•

Insatser att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och
levnadsvanor

Folkhälsoteamet har sedan det bildades 2003 aktivt arbetat med
barns goda livsvillkor och levnadsvanor och det arbetet fortsätter:
Metod- och kunskapsstöd i kommunernas arbete med
föräldraskapsstöd via t ex familjecentraler och samverkansgrupper
och föräldraskapsstödsprogram. Utvärdering av familjecentralens
verksamhet i Nora kommun.
Metod- och kunskapsstöd i kommunernas arbete med
hälsofrämjande skolutveckling genom utbildningar, föreläsningar och
processarbeten i förskolor och skolor t ex arbete med värdegrund,
likabehandling och allas lika värde, samarbete förskola/skola och
föräldrar, bl a föräldramötesmetoder, barnkonventionen samt resultat
från Liv & hälsa ung osv. Under 2014/2015 har ett särskilt
utvecklingsarbetet genomförts i Lindesbergs kommuns förskolor om
samarbete förskola-föräldrar inkl utvecklingssamtalet.
Länsdelsnätverk för förskola resp skola F-9 som drivs av
folkhälsoteamet har under 2015 haft två träffar. Målgrupp är rektorer,
förskolechefer och personal inom kommunernas förskolor och skolor.
Deltagande, förläsningar och ansvar för ett par seminarier i samband
med skolkonvent i länsdelen.
De flesta av berörda verksamheter i länsdelen deltar i länsnätverk för
gymnasieskolor och fritidsgårdar som samordnas av Region Örebro
län.
Metod- och kunskapsstöd i länsdelens stödverksamhet för överviktiga
barn och deras familjer.
I Lindesbergs kommun har folkhälsoteamet tillsammans med
elevhälsan, IFO och kulturenheten inventerat och tagit fram underlag
och strategier för förbättrad samverkan i kommunens förebyggande
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arbete bland barn och unga. Folkhälsoutvecklaren har tagit fram
strategier och underlag för övergripande föräldrastöd i Lindesbergs
kommun. Diskussioner har förts om hur teamet fr o m 2016 kan
fungera som samordnare av det övergripande barn- och
ungdomsarbetet i kommunen.
Teamet har under året lämnat yttranden över motioner i Lindesbergs
kommun om ”Ungdomens Hus” och ”Demokratidag” för barn och
unga. Teamet har också yttrat sig ang placering av ny högstadieskola
i Lindesbergs stad.
Utredare barn och unga har samordnat ett processarbete för
utveckling av Lindesbergs kommuns fritidsgårdsverksamhet.
I Hällefors kommun har folkhälsoutvecklaren fungerat som metodstöd
för ett planerat killprojekt med fysisk teater.
Folkhälsoutvecklaren och utredaren barn och unga har genomfört
fokusgruppsintervjuer och enkäter som underlag för utvärdering av
schemalags lunch som genomförts i skolår 4-9 vid
Klockarhagsskolan, Hällefors.
I Nora kommun deltar folkhälsoutvecklaren och strategen i en
arbetsgrupp som har uppdraget att arbeta processinriktat med att ta
fram ett förslag till kostpolitiskt program, Detta har under året
inneburit dialog med anställda inom vård och omsorg om måltiderna i
verksamheterna. Ett förslag till kostpolitiskt program har presenterats
för kommunstyrelsens ledningsutskott under året.
Se även beskrivning av projekt barnkonvention och barnfattigdom,
bilaga 3.
I Ljusnarsbergs kommun har folkhälsoteamet fungerat som metodoch kunskapsstöd och samverkanspart till det treåriga projekt
”Framtidstro, hälsa och delaktighet” som kommunen t o m maj 2015
genomförde med stöd av Region Örebro län. Folkhälsostrategen
ingick i projektets styrgrupp och teamet deltog i den framtidsdag som
anordnades för kommunens grundskolelever i januari 2015.
I Ljusnarsbergs kommun har utredare barn och unga fungerat som
metos- och kunskapsstöd till bildningschefen vid framtagande av plan
för barnkonventionen.
Under 2014 – 2015 arrangerade och genomförde folkhälsoteamet tre
samverkansdagar för förbättrad samverkan kring barn och unga med
deltagande från kommun, Region Örebro län och Örebro läns
idrottsförbund. Arbetet har resulterat i handlingsplaner för stärkt
samverkan.
•

Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor

I Ljusnarsbergs kommun har det äldrepolitiska programmet reviderats
under året. Folkhälsoteamet har ingått i arbetsgruppen för uppdraget.
I Hällefors, Lindesbergs och Nora kommun har arbeten påbörjats
med att ta fram övergripande äldreplaner. Folkhälsoteamet ingår i de
arbetsgrupper som har uppdraget.
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I Hällefors kommun har folkhälsoutvecklaren tillsammans med kollega
från ÖLIF genomfört ett stort antal fokusgruppsintervjuer med
personal, barn, äldre och anhöriga för att ta fram underlag till viktiga
insatsområden inom och utveckling av kommunens äldreomsorg.
I Nora kommun har arbete påbörjats med en äldreguide.
I samband med den internationella äldredagen den 1 oktober har
folkhälsoutvecklaren fungerat som metod- och kunskapsstöd i Nora
kommun och som resusrs vid planering och anordning i
Ljusnarsbergs kommun.
•

Insatser för att öka folkhälsokompetensen i den egna
organisationen
Genom de ovan beskrivna aktiviteterna och aktiviteterna i länsdelen
och i länet sker en kompetensutveckling för kommunernas och
verksamheternas personal i det hälsofrämjande arbetet, men också
genom utbildningar, föreläsningar, deltagande i och samordning av
olika arbetsgrupper mm. Andra exempel är seminarier och
konferenser för förtroendevalda och personal.
•

Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner
och bokslut
Ett utvecklingsarbete kring folkhälsa i bokslut har bedrivits under flera
år i norra Örebro läns kommuner. På uppdrag av kommunerna har
välfärdsbeskrivningar tagits fram som redovisar livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa för kommuninvånarna.
Folkhälsobeskrivningarna bygger dels på registerdata, dels på olika
befolkningsundersökningar t ex Liv & Hälsa vuxen/Hälsa på lika
villkor, Liv & Hälsa Ung, SCB:s medborgarundersökningar m fl.
Teamet har också vid olika sammankomster deltagit för att
presentera välfärdsbeskrivningarna.
•
samverkan inom ANDT-området
Fr o m 2012 utser resp kommun i länsdelen resurspersoner i sina
organisationer som fungerar som drogsamordnare, dvs som lokala
kontaktpersoner för länssamordnaren och Samhällsråd T. Dessa
personer ingår inte i folkhälsoteamet.
•

Samverkan med hälso- och sjukvården, ÖLIF med SISU
Idrottsutbildarna, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen
och Region Örebro län
Folkhälsoteamet, ÖLIF, länsbildningsförbundet och representanter
från Region Örebro län träffas regelbundet för avstämning av de
insatser och aktiviteter som pågår i länsdelen samt lämplig
arbetsfördelning, utifrån resp folkhälsoavtal, för samtliga parter.
Under hösten 2015 har även länsstyrelsen och polisen involverats i
detta nätverk.
Samverkan med primärvården sker bl a genom
föräldraskapsstödsarbetet (familjecentraler).
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Folkhälsoteamet har under året deltagit i olika regionala grupper, t ex
STD – länsarbetsgrupp, folkhälsostrateggrupp,
folkhälsoutvecklarnätverk, Arena RÖP, referensgrupp för projekt
Hållbart resande, länsnätverk Föräldraskapsstöd, regional
fallkampanj och Demokratinätverket i Örebro län.
•

Diskussion om måluppfyllelse utifrån dialogforums
handlingsplan
Med anledning av ny regionorganisation har inte dialogforum för norra
Örebro län sammanträtt under året. Gemensamma frågor mellan
kommunerna och regionen som berör avtalen har avhandlats i Örebro
läns regionala samverkansråd.

Ekonomisk redovisning för 2015 finns i bilaga 4.

Linnéa Hedkvist
Folkhälsostrateg
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Bilaga 1

Styrning, ledning och uppföljning folkhälsoarbetet i kommunerna i norra Örebro län
2012 - 2015
Styrdokument:
• Nationella folkhälsomål
• Folkhälsoplan Örebro län och andra regionala planer
• Folkhälsoavtal
• Kommunernas mål o planer
Resp. kommun integrerar länsmålen i länets folkhälsoplan i kommunernas styrdokument och
kan därmed även fastställa lokala folkhälsomål.
Gemensamma resurser:
Via avtalet finns ett folkhälsoteam, bestående av folkhälsostrateg, folkhälsoutvecklare samt
utredare barn och unga till kommunernas förfogande.
Folkhälsostrateg och folkhälsoutvecklare är anställda av kommunerna (via Nora kommun)
medan utredare barn och unga är anställd av landstingets samhällsmedicinska enhet.
Utöver detta finns lokala resurser för folkhälsoarbetet. Lindesbergs kommun har en
drogsamordnarfunktion på halvtid vars uppdrag samordnas med folkhälsoteamets.
Styrning och ledning av folkhälsoarbete och folkhälsoteam:
Lokalt
Resp. kommun arbetar utifrån avtal/folkhälsoplan samt integrerar mål för folkhälsoarbetet i
kommuns styrdokument.
Kommunernas ledningsgrupper kan ge specifika uppdrag till folkhälsoteamet. Uppdrag kan
även ges av respektive förvaltning. I den mån uppdragen måste prioriteras görs denna
prioritering av kommunens ledningsgrupp.
Länsdelen
Kommunchefsgruppen utgör styrgrupp och får regelbunden (minst 2 ggr per år) återkoppling
av folkhälsoteamet hur arbetet fortlöper enligt folkhälsoplan och avtal. Tar även under hösten
årligen ställning till och prioriterar gemensamma åtaganden och aktiviteter i form av en
handlingsplan för folkhälsoteamet.
Enligt avtalet ska kommunerna i länsdelen och landstinget säkerställa att det finns ett
gemensamt dialogforum för utbyte av erfarenheter och uppföljning av regionala och lokala
folkhälsomål. Till detta dialogforum adjungeras representanter för övriga parter som har
folkhälsoavtal med ÖLL; ÖLIF med SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund
I dialogforumet utarbetas lokala handlingsplaner med uppföljningsbara mål för länsdelen.
Uppföljning och utvärdering:
Lokalt
De lokala målen följs upp årligen på det sätt respektive kommun bestämmer.
Länsdelen
Kommunchefsgruppen och Dialogforum följer årligen upp den länsdelsgemensamma
samverkansdialogen.
Enligt avtalet ska kommunerna i länsdelen och landstinget gemensamt utvärdera insatser
utifrån avtalet. Samhällsmedicinska enheten ska bidra med resurser för utvärderingen.
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Projekt 2015 – barnkonvention
och barnfattigdom
Sammanställning
1 februari 2016

Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Anton Olofsson
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1. Inledning
Kommunerna i norra Örebro län har via folkhälsoteamet under den andra hälften av år 2015 (201505-18 – 2015-12-31) haft en projektanställning (0,5 tjänst) med inriktning FN:s konvention för
barnets rättigheter (barnkonventionen) och barnfattigdom. Fokus har varit på att fortsätta det arbete
som påbörjats i det tidigare projektet (2013-09-01 – 2014-08-31) med samma inriktning (se punkt 3.3
Läs mer från projektet).
Tidigare projekttjänst 2013/2014
I folkhälsoteamet har en projekttjänst funnits under perioden 2013-09-01 – 2014-08-31 för att stärka
kommunernas strategiska och tillämpade arbete med barnkonvention och barnfattigdom. En
sammanställning av arbetet under projektåret har upprättats samt i denna finns även förslag till
fortsatt arbete inom området.
Folkhälsoavtal och regional folkhälsoplan
Kommunerna i norra Örebro län har ett avtal med Region Örebro län för perioden 2012 – 2016 om
samverkan för lokalt folkhälsoarbete. Viktiga utgångspunkter i avtalet är att samverka för god
hälsoutveckling, angripa den ojämlika fördelningen av hälsa, verka för god hälsa hos barn och
ungdomar, verka för hälsosamt åldrande samt stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbetet. Enligt avtalet ska kommunerna aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet
för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och aktivt motverka barnfattigdom. Kommunerna ska
också prioritera insatser för att främja barns och ungas livsvillkor och levnadsvanor. Avtalet bygger på
den folkhälsoplan för Örebro län 2012 – 2015 som antogs av landstingsfullmäktige. I folkhälsoplanen
finns länsmål antagna, bland annat att ”Örebro län ska vara ett barnvänligt län som följer FN:s
konvention om barnets rättigheter” samt att ”barnfattigdomen ska minska”. Projekttjänsten är ett av
flera sätt att uppnå dessa åtaganden.
Modell för barnrättsarbete
Sveriges Kommuner och Landsting använder folkhälsoteamet i norra Örebro som ett av flera exempel
på hur man kan jobba aktivt med barnrättsarbete. Arbetet utgår från att stärka barnets rättigheter
med stöd från ett folkhälsoteam. Folkhälsoarbetet bygger på ett samverkansavtal mellan
kommunerna Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg samt Region Örebro län. Arbetssättet är
flexibelt och anpassat efter verksamheternas förutsättningar och önskemål i de olika kommunerna.
Barnkonventionen
De fyra grundprinciperna i barnkonventionen handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen
får diskrimineras (artikel 2), att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barnet (artikel 3), varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att
bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne (artikel
12). Som barn räknas alla människor under 18 år.
I december 2010 antogs en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
(Regeringskansliet, 2011). Strategin utgår från barnkonventionen och består av nio principer som
uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen
• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang
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• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem
• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta
denna kunskap i berörda verksamheter
• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan
• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör
barn
• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv

Barnfattigdom
Av Rädda Barnens årsrapport 2015 över barnfattigdom i Sverige framgår att andelen barn 0-17 år i
hushåll med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd 2013 var 19,2 % i Hällefors, 16,8 % i
Lindesberg, 16,6 % i Ljusnarsberg och 12,8 % i Nora kommun. Motsvarande andel för länet var 2013
13,4 % och i riket 12,0 %.
Barnombudsmannen (2014) skriver i sin tilläggsrapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter
angående Sveriges femte periodiska rapport 2014-03-01: ”Utvecklingen mot att allt fler barn lever i
relativ fattigdom innebär en ökad risk för social utsatthet och marginalisering för många barn.
Studier visar att barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har en ökad risk för fysisk och psykisk
ohälsa, sämre utbildningsresultat och lägre framtida inkomster. Den ekonomiska utsattheten har
också negativa konsekvenser för barnens sociala liv och relationer. Dessutom löper barn i
socioekonomiskt utsatta familjer en större risk att drabbas av olyckor och skador.
Barn till ensamstående föräldrar, i synnerhet till ensamstående mödrar, och barn med utländsk
bakgrund har det ofta sämre ställt ekonomiskt. Den ekonomiska familjepolitiken, som består av
behovsprövade bidrag, generella bidrag och försäkringar, har fått minskad betydelse för utjämningen
av inkomstskillnader. Om detta inte kompenseras genom olika åtgärder riskerar barns
marginalisering och sociala utanförskap att öka.”

2. Projektet
Projektet startade i maj 2015 och projektledaren har varit en del av folkhälsoteamet i norra Örebro
län och arbetat på uppdrag av och i nära samverkan med kommunerna. Nedanstående syfte och mål
är hämtade från projektbeskrivningen.
Syfte
Syftet med projekttjänsten är att med utgångspunkt från beskrivningen ovan fortsätta att utveckla
arbetet i kommunernas nämnder, styrelser, förvaltningar och verksamheter med barnkonvention och
barnfattigdom i enlighet med folkhälsoavtal och länets folkhälsoplan.
Långsiktigt mål
Det långsiktiga målet är att kommunerna har genomsyrande mål, strategier och arbetsplaner för sitt
arbete med FN:s konvention för barnets rättigheter samt för att motverka barnfattigdom. Mål,
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strategier och arbetsplaner ska också överensstämma med den nationella strategin för att stärka
barnets rättigheter i Sverige. Inga barn ska heller behöva leva i ekonomiskt utsatta familjer, det vill
säga i barnfattigdom.
Förväntat resultat och mål under projekttiden
Utvecklad kunskap om och tillämpning av barnkonvention och ekonomisk utsatthet bland
beslutsfattare verksamheter.
Utvecklat arbete med barnkonventionen och utvecklat arbete mot barnfattigdom genom analys av
vilka åtgärder och insatser som behövs och kan genomföras för att fördjupa och förstärka arbetet
inom områdena barnkonvention och barnfattigdom.
Fortsatt implementering av åtgärder och insatser i förvaltningar, nämnder och verksamheter.
Projektarbetet kompletterar pågående arbete i förvaltningar och nämnder och förankras i respektive
verksamhet för att uppnå förväntat resultat.

2.1 Genomförda aktiviteter under projektperioden
Vid samtliga möten med skolor, familjecentraler och annan personal har det medtagits och delats ut
skriftlig information om barnkonventionen. Alla har också fått en affisch där konventionens artiklar
kortfattat beskrivs, att ha som ett stöd i sin verksamhet.

2.2 Lindesbergs kommun
•

På Brotorpsskolan genomfördes, efter samråd med skolans rektor, en enkät bland eleverna i
årskurs 4-6 där syftet var att mäta deras upplevelser att kunna påverka och uttrycka sina
åsikter (artikel 12). Enkäten genomfördes även av lärarna för samma årskurser och resultatet
ska fungera som grund för hur lärarna och eleverna kan jobba vidare med aktuella frågor. I
slutet på januari 2016 återfördes resultatet till klasserna och de fick en genomgång på
PowerPoint, samt möjlighet att kommentera och ställa frågor om svarsresultaten. Vid
tillfället gavs varje klass skriftliga exemplar av enkätsvaren, både lärarnas, elevernas och den
PP-presentation som användes.

•

I november fick elever i årskurs 4-6 på Fröviskolan genomföra en Barn-GIS, där de på kartor
fick markera ut farliga/otrevliga platser, favoritplatser, ställen där de brukar vara på
sommaren/vintern samt ge förslag på hur utemiljön i Frövi kan förbättras. Detta gjordes som
en del i den utökade medborgardialogen för fördjupad översiktsplan för Frövi.

•

Träff med familjecentralen i Lindesberg, för att informera varandra om tänkbara utbildnings/utvecklingsinsatser för verksamhetens personal.

2.3 Hällefors kommun
•

I oktober informerades ledningsgruppen för bildning om skolmaterial om barnkonventionen,
samt vilka möjligheter som finns för att anordna utbildningsdagar för personal och ledning i
samverkan med folkhälsoteamet i norra Örebro län.
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•

I september hölls en heldag med utbildning om barnkonventionen för kommunens
förskolepersonal. Dagen inleddes med en gemensam kort genomgång om
barnkonventionens historia och syfte. Därefter delades personalen in i grupper som
tillsammans fick välja ut frågeställningar kopplade till barnkonventionens fyra huvudartiklar;
2, 3, 6 och 12. Grupperna innehöll personal från olika delar av förskoleverksamhet och
tillsammans fick de ta upp problemsituationer som man ställts eller kan ställas inför och lyfta
hur man bör eller kan hantera dem. Den efterföljande utvärderingen visade att personalen
uppskattat dagen, och framför allt att tid avsattes till att grundligt få ha gruppdiskussioner
om barnkonventionens artiklar och tillhörande dilemman och lösningar.

2.4 Ljusnarsbergs kommun
•

Under september månad fanns det möjlighet att via kommunens hemsida lämna synpunkter
till den nya översiktsplan som är på gång för kommunen. För att få in svar från de yngre
åldersgrupperna gjordes ett särskilt brevutskick till kommunens gymnasieungdomar, födda
1996-1999. I utskicket fanns en kortare beskrivning varför kommunen vad översiktsplanen
syftade till, samt varför deras svar var viktiga att få in. För att göra tillgången till
undersökningen lättare bifogades även en QR-kod som ungdomarna kunde skanna via sina
mobiltelefoner. Cirka 240 ungdomar nåddes av utskicket, och målgruppen kunde efter
avslutad insamlingsperiod ses som väl representerad i undersökningen.
Under hösten 2015 planerades även att genomföra en Barn-GIS för barnen i åk 4-6 för att ta
reda på deras uppfattningar om sin närmiljö och eventuella förbättringar. Denna fick dock av
olika skäl ställas in och genomfördes således aldrig.

•

I oktober genomfördes en workshop om barnkonventionen för kommunstyrelsen och
chefsforum, som leddes av Elizabeth Englund från Sveriges kommuner och landsting.

2.5 Nora kommun
•

I augusti hölls en halvdags utbildning om barnkonventionen för kommunens förskolechefer
och rektorer. Tillsammans fick de en kortare genomgång om barnkonventionens historia,
framväxt och innehåll följt av grupparbete, där de fick diskutera frågor kopplade till sin
verksamhet utifrån barnkonventionens huvudartiklar (2,3,6 och 12).

•

På familjecentralen Pirayan i Nora hölls under hösten ett utbildningstillfälle för personalen,
där de fick en kort genomgång av barnkonventionen, samt diskutera hur de använder den i
praktiken och vilka frågeställningar de ibland ställs inför.

•

Vid ett inflytandeforum i oktober för elever i åk 4-9 fick eleverna en introduktion till
barnkonventionen.

3. Diskussion
På grund av den relativt korta och begränsade tidsperiod som tjänsten varit tillsatt är det svårt att
tillstå att några större förändringar har genomförts i berörda verksamheter. Projekttjänsten har dock
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bidragit till att frågan om barns rättigheter hållits aktuell och kunnat lyftas i flera olika sammanhang.
De utbildningstillfällen som arrangerats har varit uppskattade och så har även rapporterats i de
tillhörande utvärderingarna.

3.1 Syfte, mål och måluppfyllelse
Fokus under projektperioden har varit att försöka fortsätta arbetet med barns rättigheter i linje med
de områden som tidigare projekt markerat ut som viktiga. Framför allt har förmedlandet av
grundläggande kunskaper om barns rättigheter till förtroendevalda och tjänstemän varit en stor del
av arbetet. Dessa tillfällen, dagar och halvdagar har varit mycket uppskattade av deltagarna och de
har själva vid flera tillfällen lyft vikten av att belysa barnrättsfrågor i sin verksamhet. Däremot vittnar
de också om att det ibland kan vara svårt att avsätta tiden för dessa kompetenshöjande insatser.
Föregående projekt pekade också på avsaknaden av ett fungerande inflytandeforum där barn och
unga kan göra sin röst hörd. I Nora hölls ett första inflytandeforum under hösten 2015, vilket är ett
steg på vägen, men formen för forumet och hur det som avhandlas ska återkopplas kan utvecklas i
framtiden. Under projektperioden genomfördes även andra aktiviteter för att samla in de ungas röst,
såsom utskicket till gymnasieungdomar angående översiktsplanen i Ljusnarsberg, Barn-GIS-kartorna
för åk 4-6 på Fröviskolan och enkäten om elevdemokrati på Brotorpsskolan årskurs 4-6.
Hösten år 2015 innehöll också en historiskt kraftig ström av asylsökande, vilket påverkade såväl
Sverige nationellt som Örebro läns fyra norra kommuner. Den höga tillströmningen av framför allt
barn i olika åldrar har onekligen inneburit en påfrestning på den kommunala verksamheten. Flera
gånger har de verksamheter som kontaktats tvingats tacka nej till samverkans- och
utbildningsinsatser för tillfället, eftersom de gjort bedömningen att annan verksamhet behövt
prioriteras före. Detta är förståeligt, och sett till det anmärkningsvärda läget har det på sina håll
därför inte funnits utrymme att genomföra några större insatser under projektperioden. Samtidigt
har det sällan varit mer aktuellt att belysa barns rättigheter än nu, då många av de unga som
kommer till Sverige är ensamkommande barn från konfliktdrabbade områden.
Den ständigt aktuella barnfattigdomsfrågan har inom projektperioden tyvärr inte lyfts tillräckligt. Det
har förts diskussioner med kommunala beslutsfattare och tjänstemän om att en strategi för att
motverka barnfattigdom behövs, men det har stannat vid diskussioner.

3.2 Framtiden
För kommande insatser inom området barnkonvention/barnfattigdom rekommenderas att fortsätta
arbeta vidare med kompetenshöjande insatser inom flera olika verksamheter. Frågan om barns
rättigheter är ständigt aktuell och behöver återkommande lyftas och diskuteras.
De stora dragen innefattar fortfarande vissa kommuners avsaknad av handlingsplaner och strategier
för att motverka barnfattigdom. Inom det området finns fortfarande stora förbättringsmöjligheter.
Den procentuella andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll tillhör länets högsta i några av
norrkommunerna, varför en handlingsplan för att hantera och kompensera detta behövs. Likaså finns
det ett behov kontinuerligt granska och påtala barns rätt att höras i olika sammanhang. Det kan
handla om fysisk planering, LVU-utredningar eller demokratiska processer i skolan.
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3.3 Läs mer från projektet
Nedan beskrivna dokument är material kopplat till projektet och finns att tillgå hos folkhälsoteamet.
•
•
•

Enkät elevdemokrati Brotorpsskolan åk 4-6
Barn-GIS Fröviskolan åk 4-6 rapport
Projekt – barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 aug 2014
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Datum

2016-03-11

Yttrande över Nurjannah Hasbullahs medborgarförslag om
handikappanpassning av samhället, dnr KS 14/00179
Beslutsunderlag
Nurjannah Hasbullahs medborgarförslag, inkommen 2014-10-23
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-11 § 162
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-27 § 21
Diskrimineringslag (2008:567)
Kommunallag (1991:900)
Yttrande
I sitt medborgarföreslag föreslår Nurjannah Hasbullah att entréer till butiker,
restauranger och frisörer ska handikappanpassas exempelvis genom att bygga
ramper. De verksamheter som förslagsställaren föreslår ska omfattas av
åtgärder är alla privata företag. En kommun har inte möjlighet att ställa
sådana typer av krav på en verksamhet som inte är kommunal. Det handlar
t.ex. om att en kommun inte har rätt att bestämma om något som någon annan
ska bestämma (2 kap. 1 § kommunallag).
Ett argument som nämns för att genomföra medborgarförslaget är att
rullstolsbundna personer ska kunna ta del av samhällets utbud. Bristande
tillgänglighet är enligt 2 kap. 12 § - 12c § diskrimineringslag en
diskrimineringsgrund. Det betyder att det är förbjudet för någon som säljer
t.ex. varor eller tjänster (som hårklippning) att missgynna någon med en
funktionsnedsättning.
Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) måste verksamheten vidta
skäliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning också ska kunna ta
del av verksamheten. Skäliga åtgärder kan exempelvis handla om att ta bort
trösklar eller utjämna nivåskillnader. Dock finns det ett antal undantag i lagen.
Ett exempel är att förbjudet inte gäller för företag som har mindre än tio
stycken anställda (2 kap. 12c § diskrimineringslag).
En person som upplever att hen har blivit diskriminerad kan vända sig till DO
för att få mer information och eventuellt göra en anmälan.

E-post

Organisations nr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöks adress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(2)

Ekonomi

Eftersom medborgarförslaget föreslår något som kommunen inte har
möjlighet att genomföra medför det inga ekonomiska kostnader, utöver de
för att behandla förslaget.
Folkhälsa

Kommunen har ingen möjlighet att genomföra detta förslag, oavsett om det
skulle ha positiva effekter på folkhälsan.
Miljö

Kommunen har ingen möjlighet att genomföra detta förslag, oavsett om det
skulle ha positiva effekter på miljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att medborgarförslaget anses besvarat med att det behandlar ett område
som faller utanför den kommunala kompetensen.

-

Att kommunförvaltningen får i uppdrag att informera förslagsställaren om
möjligheten att vända sig till DO.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar handläggare Malin
Bergkvist kortfattat.
Allan Myrtenkvist (S), Ritha Sörling (V) och Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan
att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och
yrkar att Hällefors kommun genom näringslivssamordnaren tar frågan vidare
till ortens företagare samt att Hällefors kommun inte kan besluta om butikers
och andra privata lokalers utformning.
Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag mot det egna yrkandet och
finner att det egna yrkandet vinner bifall.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Hällefors kommun kan inte besluta om butikers och andra privata lokalers
utformning.
Hällefors kommun tar genom näringslivssamordnaren frågan vidare till ortens
företagare.
Med detta anses medborgarförslaget besvarat.
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Datum

2016-03-11

Yttrande över Sven-Olof Svenssons medborgarförslag
gällande direktiv till Hällefors Bostads AB, dnr KS 13/00113
Beslutsunderlag
Sven-Olof Svenssons medborgarförslag, inkommet 2013-04-28
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-11 § 139
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-03 § 171
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-11 § 209
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-26 § 18
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB, daterad 2015-08-31
Yttrande
I sitt förslag skriver förslagsställaren om att Hällefors Bostads AB (BoAB)
ska riva två bostadshus. Det samtidigt som det, enligt förslagsställaren, finns
ett behov av lägenheter hos såväl Migrationsverket, studenter vid måltidens
hus och äldre.
I förslaget är det inte möjligt att utläsa vilka bostadshus förslagsställaren
syftar på, med andra ord är det inte möjligt att avgöra om ett eller båda husen
finns kvar i dagsläget. Förutom att stoppa rivningarna anser förslagsställaren
att BoAB ska få i uppdrag att utreda behovet av bostäder. Dessutom ska de
undersöka om det är ekonomiskt att omvandla tomma bostäder för att fylla de
behov som förslagsställaren identifierat som t.ex. boende för äldre.
Situationen på bostadsmarknaden har förändrats sedan förslaget skrevs. I
BoAB:s delårsrapport, från augusti 2015, går det att läsa att andelen outhyrda
bostadslägenheter endast är kring 4 procent. En andel som bolaget själva
bedömer är nödvändig för en omsättning samt modernisering av beståndet.
Vid kommunstyrelsen sammanträdde i oktober 2015 beslutades att ge BoAB i
uppdrag att ta fram en bostadsförsörjningsplan. Kommunstyrelsen
kompletterade beslutet den 26 januari 2016. Det genom att ett särskilt uppdrag
avseende studentboenden tillfördes. Det innebär att BoAB har fått i uppdrag
att titta närmare på bostadsförsörjningen i Hällefors kommun, vilket gör att
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förvaltningen bedömer att de behov förslagsställaren lyfter kommer att bli
behandlade inom det uppdraget.
Ekonomi

Eftersom BoAB redan har fått i uppdrag att ta fram en
bostadsförsörjningsplan medför förslaget inga utökade kostnader.
Folkhälsa

En bostad anpassad utifrån individers olika behov med t.ex. möjlighet till
boende med hiss för bedöms ha en positiv effekt på folkhälsan. Eftersom
det då blir möjligt för äldre att bo kvar hemma trots svårigheter att gå i
trappor.
Miljö

Ett välplanerat arbete med att bygga samt renovera befintliga bostäder
bedöms bidrar till en mer tilltalande yttre miljö.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att medborgarförslaget anses besvarat med att Hällefors Bostads AB fått i
uppdrag att ta fram en aktuell bostadsförsörjningsplan.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar handläggare Malin
Bergkvist kortfattat.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att medborgarförslaget anses besvarat med att Hällefors Bostads AB fått i
uppdrag att ta fram en aktuell bostadsförsörjningsplan.
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Yttrande över medborgarförslag om Hällefors Bostads AB
(BoAB), dnr KS 13/00060
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om Hällefors Bostads AB
KF 2013-04-16 § 51
KS 2013-05-28 § 117
KF 2015-02-10 § 38
Yttrande
I rubricerade medborgarförslag föreslås att kommunerna i norra Örebro län
(KNÖL) bör bilda en gemensam fastighetsförvaltning. Om detta inte är
genomförbart föreslås samarbete i frågan med Filipstads kommun eller de av
KNÖL-kommunerna som är intresserade. Förslagsställaren anför som främsta
skäl att Hällefors kommun är för liten för att ha ett eget bostadsbolag.
Förvaltningen uppfattar förslaget som tudelat: dels att samarbeta med andra
för att öka volymen; dels att övergå från bolags- till förvaltningsform.
Det finns i forskningen stöd för att kommunala bolag med större volym i
fastighetsbeståndet är mer framgångsrika. Mindre kommuner har generellt sett
för små volymer för att kunna bära alla resurser som krävs för en effektiv
fastighetsförvaltning. Detsamma gäller kommunen som motpart och beställare
gentemot en extern förvaltare, exempelvis i form av ett fastighets- eller
bostadsbolag. Precis som förslagsställaren skriver, är detta något som bland
andra SKL har påvisat. Storleksaspekten är relevant oavsett organisationseller driftsform.
Avseende driftsformen, kan forskningen kring kommunal
fastighetsförvaltning sammanfattas med att bolagsformen generellt är mer
effektiv med kortare beslutsvägar och en högre nivå på fastighetsunderhållet.
Detta då prioriteringar görs inom bolagets ramar och inte i nämnd som
samtidigt har verksamhetsdrift att ta hänsyn till. Däremot begränsas det
politiska inflytandet över de kommunala fastigheterna till dels bolagets
styrelserepresentanter, dels de gällande styrdokumenten.
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En framgångsfaktor i bolagsformen är att kommunen är en god motpart
gentemot bolaget. Detta kräver att det finns fastighetsstrategisk kompetens i
kommunens organisation som kan fungera som beställare och denna
kompetens kan, för att återkoppla till förslagsställarens utgångspunkter, vara
svår att upprätthålla i en mindre kommun.
En modell som under senare år provats i flera mindre kommuner är att
fastigheterna behålls i kommunal ägo men att kommunen själv eller
tillsammans med andra kommuner upphandlar förvaltningsuppdraget från en
extern utförare. Kommunförvaltningens bedömning är att det är den
förekommande modell som hamnar närmast förslagsställarens intentioner.
Även denna modell innebär att en betydande fastighetskompetens måste
finnas kvar hos kommunen, något som eventuellt kan underlättas om flera
kommuner gemensamt kan genomföra upphandlingen och kan samordna
kompetensförsörjningen.
I fråga om driftsformen har kommunförvaltningen under 2014 gjort en större
utredning. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 § 38 utifrån denna att
fortsatt bedriva kommunens fastighetsförvaltning inom BoAB, samtidigt som
nya styrdokument för bolaget skulle utarbetas.
Med hänvisning till ovanstående samt kommunfullmäktiges beslut om att
fortsatt låta BoAB förvalta kommunens fastigheter, menar
kommunförvaltningen att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Ekonomi

För en utredning av de ekonomiska konsekvenserna av olika driftsformer
hänvisas till kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10 § 38.
Folkhälsa

Folkhälsoaspekterna av kommunens bostadsbestånd och –förvaltning
behandlas inom ramen för kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10 § 38
Miljö

Miljöaspekter behandlas inom ramen för kommunfullmäktiges beslut 201502-10 § 38
Förvaltningens förslag till beslut
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10 § 38 samt
ovanstående skrivelse ska medborgarförslaget anses besvarat.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare
Mathias Brandt kortfattat.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

3(3)

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2015-02-10 § 38 samt
ovanstående skrivelse ska medborgarförslaget anses besvarat.
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2016-03-11

Yttrande över medborgarförslag om offentlig toalett i
Hällefors centrum, dnr KS 15/00317
Beslutsunderlag
Anita Bergströms medborgarförslag, inkommen 2015-10-22
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-10 § 206
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-26 § 39
Yttrande
I sitt medborgarförslag föreslår Anita Bergström att en offentlig toalett för
dam respektive herr ordnas. Anita Bergström beskriver att det inte finns
någon offentlig toalett efter klockan 18 och enligt henne är det är något som
många barnfamiljer saknar. Som ett förslag nämner hon ett samarbete med
ICA kring toaletten.
Det finns en offentlig toalett i kiosken på torget som ska skötas av den som
arrenderar kiosken av Hällefors kommun. Dock har den varit stängd i
omgångar eftersom ingen har bedrivit verksamhet i lokalen. Men förutom de
offentliga toaletter som finns på biblioteket finns också möjligheten att, mot
en avgift på fem kronor, låna spelhörnas toalett under caféets öppentider. Men
som förslagsställaren redan har konstaterat stänger de också senast klockan
18.00, även om de har längre öppentider än biblioteket på lördagar.
Dock pågår det för tillfället ett arbete med att utveckla kommunens nya
resecentrum. Som en del av detta arbete planeras för en toalett i väntesalen.
Toaletten kommer att vara handikappanpassad och tillgänglig för alla.
Kommunförvaltningen ser inget behov av en separat toalett för män
respektive kvinnor, något som förslagsställaren föreslår.
I dagsläget är det oklart om en avgift för toalettbesök kommer tas ut eller inte.
Det är inte heller klart vilka öppentider väntehallen kommer att ha. Beroende
på t.ex. öppentider vid resecentrum och eventuell ny arrendator av kiosken på
torget skulle det i framtiden kunna bli aktuellt att titta på en offentlig toalett i
anslutning till torget.
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Ekonomi

Kostnaderna för den toalett som planeras vid Hällefors nya resecentrum
ingår som en del av kostnaderna för resecentrum i sin helhet. Om någon
ytterligare offentlig toalett ska tillföras i ett senare skedde innebär det
troligtvis ökade kostnader.
Folkhälsa

En toalett som är tillgänglig för såväl alla kommunmedborgare som
besökare bidrar till en inkluderande offentlig centrummiljö.
Miljö

En väl fungerande offentlig toalett har positiva effekter på närmiljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att medborgarförslaget anses besvarat i och med att en ny offentlig toalett
kommer att placeras vid nya resecentrumet.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar handläggare Malin
Bergkvist.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om den offentliga toaletten på torget vilken
besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson.
Ritha Sörling (V) ställer fråga om diskussioner med ICA om offentlig toalett
vilken besvaras av Allan Myrtenkvist (S).
Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka.
Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att centrumutvecklingsgruppen ska
uppdras att vidare utreda behovet av ytterligare offentliga toaletter i centrum.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att medborgarförslaget anses besvarat i och med att en ny offentlig toalett
kommer att placeras vid nya resecentrumet.
Centrumutvecklingsgruppen uppdras att vidare utreda behovet av offentliga
toaletter i centrum.
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2016-03-11

Yttrande över Annette Wickmans medborgarförslag om att
minska antalet handikapparkeringar i Hällefors tätort, dnr KS
13/00238
Beslutsunderlag
Annette Wickmans medborgarförslag, inkommet 2013-09-20
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-24 § 256
Yttrande
I sitt medborgarförslag framför förslagsställaren att det finns för många
handikapparkeringar, samtidigt som det i perioder kan vara svårt att hitta en
parkering.
Kommunförvaltningen har fört en dialog med Bergslagens miljö- och
byggförvaltning (BMB) om att omvandla ett antal handikapparkeringar på
torget i Hällefors till familjeparkeringar. BMB ser inga hinder för att
genomföra förslaget. Dock är det Bergslagens kommunalteknik (BKT) som är
den aktör som utför arbetet.
För att BKT ska omvandla handikapparkeringar till familjeparkeringar
behöver de få ett uppdrag från Hällefors kommun. Eftersom det inte rör sig
om att ersätta gamla skyltar tillkommer förmodligen en kostnad för nya
skyltar, liksom en kostnad för viss ommålning.
Efter att omvandlingen till familjeparkeringar är genomförd är tanken att det
bara ska finnas en handikapparkering kvar på torget. Det eftersom
kommunförvaltningen bedömer att behovet av handikapparkeringar är störst i
direkt anslutning till exempelvis de olika affärerna.
Ekonomi

Förmodligen kommer förslaget innebära en kostnad i form av nya skyltar.
Den kostnaden uppskattar BKT till cirka 1 000 kronor per skylt. I dagsläget
finns det fem stycken handikapparkeringar, vilket skulle innebära en
uppskattad kostnad på cirka 4 000 kronor om en handikapparkering
behålls.
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Dessutom tillkommer en kostnad för ommålning, en kostnad som blir
högre om den större storleken på dagens handikapparkeringar förändras.
Folkhälsa

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

Med fler tillgängliga parkeringar på torget förbättras trafiksituationen,
något som bedöms ha positiva effekter på torgmiljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att kommunförvaltningen ger BKT i uppdrag att omvandla ett antal
handikapparkeringar på torget till familjeparkeringar samt att
medborgarförslaget anses besvarat med detta.

-

Att de eventuella utökade kostnader som tillkommer för åtgärden
finansieras med kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret
2016.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar handläggare Malin
Bergkvist.
Lars-Göran Zetterlund tilläggsyrkar att medborgarförslaget med detta bifalls.
Allan Myrtenkvist (S) och Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med tillägg för Lars-Göran Zetterlunds (C)
tilläggsyrkande.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att kommunförvaltningen ger BKT i uppdrag att omvandla ett antal
handikapparkeringar på torget till familjeparkeringar samt att
medborgarförslaget med detta bifalls.
Att de eventuella utökade kostnader som tillkommer för åtgärden finansieras
med kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 2016.
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Datum

2016-03-11

Yttrande över Oliver Stenbergs medborgarförslag om
cykelbana-trixbana i Hällefors, dnr 165.12/330
Beslutsunderlag
Oliver Stenbergs medborgarförslag, inkommen 2012-08-28
Kommunfullmäktiges besut 2012-09-11 § 149
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-16 § 192
Yttrande
I sitt medborgarförslag skriver förslagsställaren om att han och några andra
ungdomar är intresserade av att göra olika typer av trix och hopp med cyklar.
Men problemet är att de upplever att det inte finns någon bra plats där de kan
vara, eftersom alla inte får vara på samhället.
Förslagsställaren påpekar att det enda de frågar efter är ett område att vara på,
gärna nära skolan och sporthallen, samt några jordhögar. Resten skulle de
enligt förslaget fixa själva. Men medborgarförslaget är ett antal år gammalt
och när en representant från kommunförvaltningen var i kontakt med
förslagsställaren fanns inte samma intresse.
Det blir därför svårt att ge bifall till förslaget, eftersom det bygger på att det
finns några intresserade som genomför arbetet. Däremot ser
kommunförvaltningen att det kanske kan vara andra som, nu eller vid ett
senare tillfälle, är intresserade av att genomföra det som föreslås i förslaget. I
så fall skulle möjligheterna till att återanvända överbliven jord kunna
undersökas.
Ekonomi

De förslag som framförs av förslagsställaren medför inga större kostnader.
De kostnader det eventuellt skulle kunna komma att handla om är
kostnader för jord. I det fall det inte är möjligt att återanvända jord som blir
över från t.ex. utbyggnaden av skolan.
Folkhälsa

Fysisk aktivitet har en positiv effekt på folkhälsan.
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Miljö

Ett område för cykelbana-trixbana i anslutning till skolområdet skulle ha
positiva effekter på skolmiljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att det aktuella medborgarförslaget avskrivs, men i det fall några andra är
intresserade av att genomföra förslaget undersöker kommunförvaltningen
möjligheten att erbjuda överbliven jord.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet tilläggsyrkar Christina
Johansson (M) att kommunförvaltningen ska uppdras att se över möjligheten
till motsvarande anläggning vid Lindholmstorpet.
Ronnie Faltin (S), Ritha Sörling (V) och Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig
utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att det aktuella medborgarförslaget avskrivs, men i det fall några andra är
intresserade av att genomföra förslaget undersöker kommunförvaltningen
möjligheten att erbjuda överbliven jord.
Kommunförvaltningen uppdras att se över möjligheten till motsvarande
anläggning vid Lindholmstorpet.
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2016-03-11

Yttrande över Lars-Göran Zetterlund (C) motion om
matpolicy, dnr KS 13/00316
Beslutsunderlag
Lars-Göran Zetterlund (C) motion, inkommen 2013-12-04
KF 2013-12-10 § 330
KS 2014-05-06 § 93
KF 2014-06-03 § 85
Ramavtal KS 298/201,2 2013-02-01
Yttrande
Måltidsverksamheten har tidigare lämnat ett yttrande över Lars-Göran
Zetterlunds (C) motion. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den
3 juni 2014 för komplettering avseende inriktning på framtida upphandlingar,
vilket besvaras nedan.
2013 ifrågasattes den konstellation som upphandlingsenheten i Örebro hade
av kommuner i norra länsdelen. Kostchefer i norra länsdelen såg en
problematik att inte få möjlighet att påverka leverantörer och sortiment som
passar kommunerna. Kommunerna lyfte frågan om att inte längre vara
delaktiga i det länsövergripande samarbete som fanns om inte en förändring
skedde.
2014 påbörjade upphandlingsenheten i Örebro att förändra strukturen.
16 kommuner indelades i olika kluster, Hällefors kommun hamnade i kluster
KNÖL, tillsammans med Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora. Indelningen i
mindre kluster gör att samarbete och inriktning på tjänstemannanivå förenklas
och förtydligas, samtidigt som den politiska viljan kan lyftas fram på ett mer
effektivt sätt. I och med omstruktureringen så skapades det också ett större
ansvar och ett merarbete per kluster. Det ansvaret och arbetet som 16
kommuner delade på i en livsmedelsupphandling fördelades nu på fyra
kommuner.
Varje kommun får med denna uppdelning en bestämmandefrihet över vilka
livsmedel som ska upphandlas per kluster. Det ger också varje kommun
mandat att medverka eller inte medverka i enskilda ramavtal eller mindre
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livsmedelsavtal. Varje kluster och kommun har numera också frihet att stycka
upp ramavtal till mindre upphandlingsområden. Det för att skapa
förutsättningar så att lokala och regionala producenter, leverantörer och
entreprenörer har möjlighet att offerera sina varor till
livsmedelsupphandlingen. Indelningen i kluster upplever vi inom norra
länsdelen som en mycket positiv utveckling. Eftersom det ger ett utrymme att
jobba med kommunernas olika viljor och få igenom dem, samtidigt som vi har
kvar den upphandlande kompetensen i Örebro.
Befintliga ramavtal så som grossist, frukt & grönsaker, mejeri, bröd och kaffe
upphör i början på 2016. Ett upphandlingsarbete mellan kostchefer från
kommunerna i norra Örebros län påbörjades redan i november 2014 med
målsättning att jobba in mer lokala och regionala entreprenörer och
producenter för nya livsmedelsavtal från 2016. Oavsett om en
omlastningscentral kommer att byggas eller inte så arbetar kostcheferna i
norra länet vidare med att skapa kontakter och påbörja nya samarbeten med
lokala mindre livsmedelsföretag när tid finns.
I Hällefors kommun jobbar måltidschef med kundkontakt, företagsbesök och
upphandling utifrån direktivet att lokal mat ska öka i inköp. För att på ett
effektivt sätt öka den lokala och regionala handeln krävs ett ökat samarbete
mellan professioner så som måltid, näringsliv och upphandlande enhet.
Ekonomi

Ökad andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel är
kostnadsdrivande i måltidsverksamhetens nuvarande verksamhet på kort
sikt. Det eftersom klusterindelningen har medfört många fler
upphandlingsmöten per avtal. Men ambitionen med gemensam
upphandling är att få ökad volym och bättre pris. En vinst med
klusterindelning är att öka inköpen med lokala och regionala produkter för
att stärka den regionala handeln.
Folkhälsa

Förslag enligt motionen förväntas ha positiv inverkan på folkhälsan.
Miljö

Förslag enligt motionen förväntas ha stor inverkan på miljön.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad med
måltidsenhetens yttrande.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund
(C) att ”besvarad” byts mot ” bifallen”.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer förvaltningens förslag mot LarsGöran Zetterlunds (C) yrkande och finner att Lars-Göran Zetterlunds (C)
yrkande vinner bifall.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

3(3)

-

Motionen ska anses vara bifallen med måltidsenhetens yttrande.

Till.
2013-12-04
Kommunfullmäktige
Hällefors kommun

Motion om matpolicy
Maten som Hällefors kommun serverar till såväl barn gamla ska vara av god kvalité
och smaka gott. Men mat handlar inte enbart om att äta sig mätt, utan mat är även
glädje och njutning och en viktig del av vårt kulturarv.
Och matproduktion håller våra landskap öppna och bevarar den biologiska mångfalden.
Därför är det beklagligt att ca hälften av maten på de ca tre miljonerna portioner mat
som serveras inom den offentliga sektorn, varje dag, är importerad.
Detta menar vi inom centerpartiet inte är långsiktigt hållbart. Politiken måste vara
tydlig med sin ambitionsnivå. Vill vi äta mat som är producerad enligt svenska regler
för miljö och djuromsorg, eller vill vi ge våra barn och gamla mat som kommer från
länder där djuren inte får gå ute på somrarna eller där antibiotika är tillåtet, i friska
djur?
. Redan idag går det att jobba med LOU på ett sätt som kan gynna närproducerat,
genom att t ex ha samordnad varudistribution enligt Borlängemodellen.
För att måltiden ska bli en del i en helhet krävs också kompetensutveckling bland
anställd personal. Fokus Matglädje är ett projekt med målet att stärka samarbetet och
utveckla ny kompetens hos personalen inom kommunens offentliga
måltidsverksamheter. Matglädjen står i fokus!
För att ovanstående ska bli verklighet krävs dock en tydlig politisk vilja.
Föreslås.
Att Hällefors kommun vid inköp av mat väljer närproducerat när det är möjligt.
Att Hällefors kommun tillskapar en sammanhållen varudistrubution för en
sammanhållen resursanvändning. .

Lars-Göran Zetterlund
Centerpartiet
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Uppföljning av friskvårdskuponger 2015, dnr KS 16/00056
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-09 § 183
Friskvårdspolicy för Hällefors kommun
Ärendet
2015 införde Hällefors kommun friskvårdskuponger för sina medarbetare.
Friskvårdskuponger kan användas över hela landet vid anläggningar som har
anslutit sig till systemet. Kupongerna ger frihet för medarbetarna att själva
välja, inom skatteverkets regler, vilken typ av friskvård de önskar. Enligt
Hällefors kommuns friskvårdspolicy är målsättningen med kommunens
satsning på friskvård att den ska motivera, stimulera och inspirera
kommunens medarbetare till att ta eget ansvar för sin hälsa. Syftet är också att
medarbetarna ska ges möjlighet att ständigt förbättra sin hälsa.
Friskvårdskupongerna är ett led i detta.
En anställd i Hällefors kommun kan maximalt få 800 kronor i
friskvårdskuponger och summan anpassas efter sysselsättningsgrad där de
som arbetar 50 % eller mindre får 400 kronor. Förutom tillsvidareanställda
har även vikarier som arbetar mer än tre månader tillgång till
friskvårdskuponger. Timanställda kan söka friskvårdsbidrag i efterhand.
Förmånerna för vikarier bör ses över då dessa är väldigt förmånliga.
Under 2015 delade Hällefors kommun ut friskvårdskuponger till 579
medarbetare till ett totalt värde på 447 000 kronor. 337 medarbetare använde
sina friskvårdskuponger under 2015.
De mest besökta anläggningar under 2015 var:
Marias Massage, Hällefors (100 inlösta kuponger)
Melindas Massage & Friskvård, Grythyttan (86 inlösta kuponger)
Anlida AB (85 inlösta kuponger)
Loka Brunn (64 inlösta kuponger)
Örebro universitets Idrottsförening ÖUIF (60 inlösta kuponger)
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Hällefors kommun har avtal med företaget Min Friskvård i Sverige AB för
2015 och 2016. Hanteringen av friskvårdskuponger innebär relativt liten
administration för kommunens personalenhet.
Ekonomi

Kostnaden för friskvårdskupongerna för Hällefors kommun under 2015
blev 282 000 kronor. I budgeten fanns avsatt 277 000 kronor.
Bedömningen är att kostnaden för friskvårdskupongerna kommer att öka
under 2016 då dessa börjar bli kända och uppskattade av de anställda.
Redan i januari 2016 har kuponger delats ut till 594 anställda till ett totalt
värde av 458 000 kronor. Ytterligare kuponger kommer att delas ut under
året vid nyanställningar.
Folkhälsa

En satsning på friskvårdskuponger uppmuntrar till ökad friskvård och
motion på fritiden vilket kan leda till bättre hälsa.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S)
fråga om kriterier vilken besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson.
Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
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Information Formens hus, dnr KS 16/00068
Allmänna utskottet har tillställts ett underlag gällande ombyggnationen av
Formens hus till kommunhus.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Ritha Sörling (V)
fråga gällande styrgruppens sammansättning vilken besvaras av tf
kommunchef Jessica Jansson.
Ritha Sörling (V) ställer fråga om projektets totala kostnad och
budgetföljsamheten vilken besvaras av ordförande Christina Johansson (M).
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
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2016-03-11

Konkurrensverkets granskning av kommunens agerande i
samband med renovering av Björskogsnäs, dnr KS 16/00037
Allmänna utskottet har tillställts Konkurrensverkets utkast till krav på
upphandlingsskadeavgift för brott mot Lagen om offentlig upphandling
(LOU) i samband med den renovering av Björskogsnäs som genomfördes i
samband med TV-programmet ”Sommar med Ernst”. Också det yttrande som
tillställts Konkurrensverket genom delegeringsbeslut från kommunstyrelsens
ordförande Annahelena Jernberg (S) har tillställts allmänna utskottet.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet önskar Lars-Göran
Zetterlund (C) och Ritha Sörling (V) till protokollet att de inte delar
uppfattningen i det yttrande som lämnats till Konkurrensverket, utan anser att
kommunen brutit mot LOU.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.

E-post

Organisations nr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöks adress

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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Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
65112 Karlstad

Utkast till ansökan om upphandlingsskadeavgift
Sökande
Konkurrensverket, 103 85 Stockholm
Motpart
H ä l l e f o r s k o m m u n , Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors
Saken
Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 § 3 lagen (2007:1091) o m offenthg
upphandling (LOU)

Yrkande
Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enhgt 17 kap. 1 § 3 L O U beslutar
att H ä l l e f o r s k o m m u n ska betala 150 000 (etthundrafemtiotusen) kronor i
upphandlingsskadeavgift.

3

1

Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
konkurrensverket@kkv.se
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Grunder
1.

H ä l l e f o r s k o m m u n (Kommunen) har b r u t i t mot 15 kap. 4 § L O U genom att
den 30 mars 2015 ingå avtal o m byggnadsarbeten med Allbyggarn i
Karlskoga A B (Allbyggarn) utan f ö r e g å e n d e annonsering, trots att
f ö r u t s ä t t n i n g a r n a f ö r ett s å d a n t f ö r f a r a n d e inte var u p p f y l l d a . Det i n g å n g n a
avtalet u t g ö r d ä r m e d en otillåten dkektupphandling.

Bakgrund och omständigheter
2.

Gransl<xting av ä r e n d e t inleddes efter att Konkurrensverket, genom sin
o m v ä r l d s b e v a k n i n g , u p p m ä r k s a m m a t vissa uppgifter i media. Under
uttedningen har bland annat f ö l j a n d e f r a m k o m m i t .

3.

Björskogsnäs naturreservat är lokaliserat s y d v ä s t om Grythyttan. O m r å d e t
omfattar 15 hektar och inkluderar två g å r d s b i l d n i n g a r med ett ursprung f r å n
1500-talet. Kommunen i n f ö r s k a f f a d e reservatet år 2007 och är ensam ägare t i l l
fastigheten Hällefors Björskogsnäs. G å r d e n p å fastigheten Björskogsnäs
innehar ingen kulturminnesstatus, är inget byggnadsminne och innehar inte
heller n å g o t skydd i varken o m r å d e s b e s t ä m m e l s e r eller specifika
reservatsbestämmelser.

4.

I slutet av februari 2015 blev K o m m u n e n kontaktade av produktionsbolaget
O T W o m att förlägga 2015 års upplaga av programmet "Sommar med Ernst" i
Björskogsnäs naturreservat. Syftet med programmet är att renovera och
restaurera samt modernisera en gammal byggnad så att byggnaden sedan
går att bo i eller kan nyttjas p å annat sätt. K o m m u n f ö r v a l t n i n g e n a n s å g att
denna t y p av satsning skulle dels u n d e r l ä t t a den n ö d v ä n d i g a upprustningen
av den norra g å r d e n , dels skapa ett större intresse för såväl Björskogsnäs som
Kommunen. Kommunen accepterade d ä r f ö r f ö r f r å g a n och ingick ett
n y t t j a n d e r ä t t s a v t a l med OTW o m att ställa Björskogsnäs till f ö r f o g a n d e f ö r
inspelningarna av "Sommar med Ernst", samt den kortare programserien "Jnl
med

5.

Ernst".

M e d anledning av beslutet o m att ställa Björskogsnäs t i l l f ö r f o g a n d e för T V inspelningarna ingick Kommunen den 30 mars 2015 avtal med Allbyggarn
o m u t f ö r a n d e av byggnadsarbeten p å Björskogsnäs, se bilaga 1. Enhgt avtalet
u t f ö r s arbetena p å l ö p a n d e r ä k n i n g enligt vissa fastställda timpriser. I avtalet
regleras ä v e n kostnad för material. Vidare f r a m g å r det att avtalet innebär en
e n s a m r ä t t f ö r Allbyggarn avseende byggnadsarbeten p å Björskogsnäs under
år 2015, och att sponsring ska ske med reducering av 75 000 kronor. Detta
regleras i samband med slutbetalning.

6.

D e n slutliga kostnaden för det byggnadsarbete som u t f ö r d e s i enlighet m e d
avtalet under V.15-V.27 år 2015 u p p g å r , med beaktande av en
www.konkurrensverket.se
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kostnadsreducering o m 75 000 kronor, t i l l 1 900 000 kronor, se bilaga 2 och 3.
Denna kostnad har betalats av Kommunen. Byggnadsarbetena som har
u t f ö r t s p å huset i Björskogsnäs i samband med inspelningen av "Sommar meå
Ernst" har k ö p t s i n av K o m m u n e n utan n å g o n f ö r e g å e n d e annonsering enligt
LOU.

Avtalet mellan Kommunen och Allbyggarn utgör en otillåten
direktupphandling
7.

Det avtal som ligger till g r u n d för denna a n s ö k a n o m
upphandlingsskadeavgift är det avtal o m byggnadsarbeten som K o m m u n e n
ingick med Allbyggarn den 30 mars 2015.

8.

Enligt huvudregeln ska upphandlingar annonseras och alla leverantörer ska
d ä r i g e n o m få möjlighet att l ä m n a , respektive ansöka o m att få l ä m n a , anbud.
Upphandlingar med ett v ä r d e som understiger en viss procent av det
t r ö s k e l v ä r d e som är aktuellt (den så kallade d i r e k t u p p h a n d l i n g s g r ä n s e n )
b e h ö v e r inte annonseras.

9.

För år 2015, d å Kommunen ingick avtalet med Allbyggarn, uppgick
t r ö s k e l v ä r d e t f ö r samtliga myndigheter v i d upphandling av
byggentreprenader enligt L O U t i l l 45 256 666 kronor.
D i r e k t u p p h a n d l i n g s g r ä n s e n uppgick till 505 800 kronor.

10. Kostnaden för det byggnadsarbete som Allbyggarn u t f ö r t i enhghet med
avtalet under V.15-V.27 år 2015 u p p g å r , med beaktande av en
kostnadsreducering o m 75 000 kronor, t i l l totalt 1 900 000 kronor.
11. A v t a l s v ä r d e t understiger d ä r m e d tröskelvärdet för byggentreprenader, men
överstiger d ä r e m o t d i r e k t u p p h a n d l i n g s g r ä n s e n . Kommunen skulle därför,
sett till v ä r d e t av avtalet, ha upphandlat och annonserat byggnadsarbetena
avseende Björskogsnäs i enlighet m e d 15 kap. 4 § L O U . För att avtal med ett
v ä r d e som överstiger d i r e k t u p p h a n d l i n g s g r ä n s e n ska f å i n g å s utan
f ö r e g å e n d e annonsering k r ä v s att n å g o t av de särskilt angivna undantagen i
L O U är tillämpliga. Undantagen f r å n skyldigheten att annonsera
upphandlingar ska tolkas restriktivt.

1

Det föreligger inga skäl att underlåta annonsering av avtalet
12. K o m m u n e n har i sitt svar t i l l Konkurrensverket anfört att K o m m u n e n hade
att ta ställning t i l l en helhet av produktionen av "Sommar meå Ernst"
1

Se bl.a. EU-domstolens uttalanden i m å l 199/85 Kommissionen

m å l e n C-20/01 och C-28/01 Kommissionen

mot Italien, p u n k t 14, de f ö r e n a d e

mot Tyskland, p u n k t 58, m å l C-385/02 Kommissionen

Italien, p u n k t 19, m å l C-394/02 Kommissionen

mot

mot Grekland, p u n k t 33 och m å l C-26/03 Stadt Halle,

p u n k t 46. Se ä v e n f ö r a r b e t s u t t a l a n d e n i prop. 2001/02:142 s. 99 och prop. 2006/07:128 s. 291 samt
H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n s uttalanden i R Å 2005 ref. 10, R Å 2008 ref. 79 och R Å 2009 not. 134.
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respektive "Jul med Ernst", d ä r O T W och Allbyggarn redan hade ingått ett
sponsors- och produktionssamarbete. För Kommunen var alternativen att
tacka ja eUer nej t i l l hela produktionen. Kommunen har vidare a n f ö r t att om
Kommunen hade b e g ä r t offentlig upphandling av bygg- och
snickeritjänsterna som Allbyggarn levererade så hade O T W valt ett annat
objekt för sin inspelning.
13. Enligt 15 kap. 3 § st. 2 L O U får direktupphandling a n v ä n d a s i tillämplig
omfattning i de f a l l f ö r u t s ä t t n i n g a r n a för f ö r h a n d l a t f ö r f a r a n d e utan
f ö r e g å e n d e annonsering som avses i 4 kap. 5-9 §§ är u p p f y l l d a . A v
Kommunens svar till Konkurrensverket f r a m g å r inte vilket undantag
Kommunen å b e r o p a r som skäl för att ingå avtal m e d AUbyggarn utan
f ö r e g å e n d e annonsering. M o t bakgrund av vad K o m m u n e n a n f ö r t (se
punkten 12 ovan) kan det emellertid antas att K o m m u n e n ansett att
b e s t ä m m e l s e n enhgt 4 kap. 5 § p. 3 L O U har varit tillämplig i den
f ö r e v a r a n d e situationen.
14. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § p. 3 L O U innebär att en upphandlande myndighet
f å r tillämpa f ö r h a n d l a t f ö r f a r a n d e utan f ö r e g å e n d e annonsering v i d
tiUdeining

av kontrakt om det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet,

men synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den
upphandlande

myndigheten

gör det omöjligt att håUa tidsfristerna v i d ett

annonserat f ö r f a r a n d e . Inte heller får de o m s t ä n d i g h e t e r som orsakat den
synnerliga b r å d s k a n vara h ä n f ö r l i g a t i l l eller p å annat sätt bero p å den
2

upphandlande myndighetens handlande. AUa f ö r u t s ä t t n i n g a r m å s t e vara
u p p f y l l d a för att undantaget ska vara tillämpligt.
15. För att b e s t ä m m e l s e n enligt 4 kap. 5 § p. 3 L O U ska vara tillämplig k r ä v s det
således att det r ö r sig o m en situation d ä r tilldelning av kontrakt har varit
absolut n ö d v ä n d i g t . Konkurrensverket anser inte att en situation som den
f ö r e v a r a n d e d ä r byggnadsarbeten har k ö p t s i n utan f ö r e g å e n d e annonsering i
syfte att m ö j h g g ö r a Kommunens deltagande i en TV-produktion är att anse
som absolut n ö d v ä n d i g t i den mening som avses i 4 kap. 5 § p. 3 L O U . N å g o n
g r u n d för att direktupphandla de f ö r e v a r a n d e byggnadsarbetena har således
inte förelegat.

Upphandlingsskadeavgift
16. V i d en otillåten direktupphandling får en allmän f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l efter
a n s ö k a n av Konkurrensverket besluta att en upphandlande myndighet ska
betala en upphandlingsskadeavgift (17 kap. 1 § 3 L O U ) . Det finns inget krav
p å att den upphandlande myndigheten ska ha agerat med u p p s å t eller av
oaktsamhet för att en avgift ska kunna d ö m a s ut. Bristande k ä n n e d o m om
2

Se artikel 31.1 (c) i direktiv 2004/18/EG samt prop. 2006/07:128 s. 327.
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g ä l l a n d e rätt eller m i s s f ö r s t å n d o m lagstiftningens innehåll u t g ö r inte heller
n å g o n u r s ä k t för en överträdelse.

3

17. En upphandlingsskadeavgift ska vara effektiv, proportionerlig och avskräckande. Syftet med avgiften är bl.a. att säkerställa att upphandlingsreglerna
följs och att skattemedlen a n v ä n d s p å ett korrekt sätt.

4

Tidsfristen för Konkurrensverkets ansökan
18. En a n s ö k a n om upphandlingsskadeavgift ska ha kommit i n tiU förvaltningsr ä t t e n inom ett år f r å n det att avtalet slöts. En a n s ö k a n f å r dock inte göras
innan tidsfristen f ö r a n s ö k a n o m ö v e r p r ö v n i n g av ett avtals giltighet har löpt
u t (17 kap. 7 § LOU).
19. Det avtal som a n s ö k a n gäller är undertecknat av parterna den 30 mars 2015.
Ett bindande avtal har d ä r m e d u p p k o m m i t den 30 mars 2015 och en a n s ö k a n
o m upphandlingsskadeavgift m å s t e ha l ä m n a t s i n till domstolen i n o m ett år
f r å n det datumet.

Överträdelsens sanktionsvärde och avgiftens storlek
20. En upphandlingsskadeavgift ska u p p g å t i l l lägst 10 000 kronor och h ö g s t tio
miljoner kronor. A v g i f t e n f å r inte överstiga tio procent av k o n t r a k t s v ä r d e t .
B e r ä k n i n g e n av k o n t r a k t s v ä r d e t ska ske enhgt 3 kap. 3 och 4 §§ eller 15 kap.
3 a § L O U (17 kap. 4 § LOU). Det h ö g s t a avgiftsbeloppet är reserverat f ö r
5

särskilt graverande f a l l . Konkurrensverket har b e r ä k n a t k o n t r a k t s v ä r d e t t i l l
1 900 000 kronor (se p u n k t 10 ovan). Upphandlingsskadeavgiften kan d ä r f ö r
u p p g å t i l l h ö g s t 190 000 kronor (1 900 000 x 0,1).
21.

V i d fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild h ä n s y n
tas t i l l h u r allvarlig ö v e r t r ä d e l s e n är. I ringa f a l l ska n å g o n avgift inte beslutas. A v g i f t e n f å r efterges o m det finns synnerliga skäl (17 kap. 5 § L O U ) .

22. Upphandlingsskadeavgiftens storlek ska b e s t ä m m a s med h ä n s y n t i l l alla
relevanta o m s t ä n d i g h e t e r i det enskilda fallet inom ramen för avgiftens avs k r ä c k a n d e syfte. U t g å n g s p u n k t e n är att avgiften ska b e s t ä m m a s s å att m y n digheten, och ä v e n andra myndigheter, följer L O U . Ju allvarligare överträdelsen kan anses vara, desto h ö g r e belopp b ö r avgiften fastställas t i l l .

6

23. V i d b e d ö n i n i n g e n av s a n k t i o n s v ä r d e t ska h ä n s y n tas t i l l såväl f ö r s v å r a n d e
som f ö r m i l d r a n d e o m s t ä n d i g h e t e r . Det ska ä v e n v ä g a s i n h u r klar överträdelsen kan anses vara. O m s t ä n d i g h e t e n att t.ex. rättsläget är oklart kan
p å v e r k a s a n k t i o n s v ä r d e t så att ö v e r t r ä d e l s e n anses mindre allvarlig. D ä r e m o t
3

Prop. 2009/10:180 del 1 s. 193 och s. 368.

4

A prop. s. 196-197.

5

Se H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n s a v g ö r a n d e H F D 2014 ref. 69.

6

Prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och s. 369-370.
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kan s a n k t i o n s v ä r d e t anses h ö g r e o m ett avtal löper under en f ö r h å l l a n d e v i s
l å n g t i d eller avser ett h ö g t v ä r d e . Ä v e n f ö r h å l l a n d e n hos den upphandlande
myndigheten som exempelvis ett upprepat beteende att göra otillåtna direktupphandlingar kan ses som en f ö r s v å r a n d e omständighet. A t t en upphandlande myndighet har drabbats av andra negativa ekonomiska konsekvenser
t i l l följd av överträdelsen kan dock i vissa f a l l ses som en f ö r m i l d r a n d e
7

o m s t ä n d i g h e t . Otillåtna direktupphandlingar är en av de allvarligaste
ö v e r t r ä d e l s e r n a i n o m u p p h a n d l i n g s o m r å d e t och s a n k t i o n s v ä r d e t ska d ä r f ö r
ofta vara h ö g t .

8

24. I detta fall är det f r å g a om en otillåten direktupphandling. Genom i n g å e n d e t
av avtalet med Allbyggarn har K o m m u n e n anlitat Allbyggarn för u t f ö r a n d e
av byggnadsarbeten t i l l ett v ä r d e o m 1 900 000 kronor utan s å d a n
annonsering som föreskrivs i L O U . Som visats ovan har det inte f ö r e l e g a t
s å d a n a o m s t ä n d i g h e t e r att K o m m u n e n hade kunnat k ö p a byggnadsarbeten
av Allbyggarn utan f ö r e g å e n d e annonsering. Enhgt Konkurrensverkets
uppfattning kan rättsläget i detta f a l l inte anses som oklart. K o m m u n e n
skulle således r ä t t e h g e n ha annonserat byggnadsarbetena enhgt L O U .
25. V i d en sammantagen b e d ö m n i n g av o m s t ä n d i g h e t e r n a i ä r e n d e t anser
Konkurrensverket att en upphandlingsskadeavgift p å 150 000 kronor är en
a v s k r ä c k a n d e och proportionerlig sanktion för den aktuella ö v e r t r ä d e l s e n .

Övrigt

Kontaktpersoner

på

Konkurrensverket

Ansvarig h a n d l ä g g a r e : Therese Eriksson, t f n 08-700 16 45
B i t r ä d a n d e enhetschef: Mattias Berger, t f n 08-700 15 57

Bifogas

Bilaga 1

Avtal av den 30 mars 2015 mellan Kommunen och Allbyggarn avseende
utförande av byggnadsarbeten på Björskogsnäs

Bilaga 2

Fakturor avseende utförda arbeten

Bilaga 3

Sammanställning av fakturerade belopp som ligger till grund för
kontraktsvärdet

7

A . prop. s. 197-198 och s. 369-370.
Se prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och j f r exempelvis H F D 2014 ref. 69 och K a m m a r r ä t t e n i G ö t e b o r g s
domar den 20 november 2014 i m å l nr 4402-14 och den 2 december 2014 i m å l nr 4915-13.

8

www.konkurrensverket.se

Bilaga 3
Belopp exkl
Projektnummer

10094
10094
10094
10094
10094

Kredit
Totalt

Fakturadatum

2015-04-27
2015-05-18
2015-05-27
2015-06-08
2015-06-23

Fakturanummer

40320
40350
40356
40381
40397

Belopp inkl

mervärdesskatt

Moms

mervärdesskatt

250 000,00 kr
425 000,00 kr
500 000,00 kr
400 000,00 kr
400 000,00 kr
1 975 000,00 kr

62 500,00 kr
106 250,00 kr
125 000,00 kr
100 000,00 kr
100 000,00 kr
493 750,00 kr

312 500,00 kr
531 250,00 kr
625 000,00 kr
500 000,00 kr
500 000,00 kr
2 468 750,00 kr

-75 000,00 kr
1 900 000,00 kr

-18 750,00 kr
475 000,00 kr

-93 750,00 kr
2 375 000,00 kr
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Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
65112 Karlstad

Utkast till ansökan om upphandlingsskadeavgift
Sökande
Konkurrensverket, 103 85 Stockholm
Motpart
Hällefors k o m m u n , Sikforsvägen 15, 712 83 H ä l l e f o r s
Saken
Upphandlingsskadeavgift enhgt 17 kap. 1 § 3 lagen (2007:1091) o m offenthg
upphandling (LOU)

Yrkande
Konkurrensverket yrkar att f ö r v a l t n i n g s r ä t t e n enligt 17 kap. 1 § 3 L O U beslutar
att H ä l l e f o r s k o m m u n ska betala 40 000 (fyrtiotusen) kronor i
upphandlingsskadeavgift.

Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
5
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Fax 08-24 55 43
konkurrensverket@kkv.se
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Grunder
1.

Hällefors kornmun (Kommunen) har brutit mot 15 kap. 4 § L O U genom att
den 28 april 2015 ingå avtal o m u t f ö r a n d e av m å l n i n g s - och
f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n m e d Målerifirma Arne Nilsson A B (Målerifirman)
utan f ö r e g å e n d e annonsering, trots att f ö r u t s ä t t n i n g a r n a f ö r ett s å d a n t
f ö r f a r a n d e inte var u p p f y l l d a . Det i n g å n g n a avtalet u t g ö r d ä r m e d en otillåten
direktupphandling.

Bakgrund och omständigheter
2.

Granskning av ä r e n d e t inleddes efter att Konkurrensverket, genom sin
o m v ä r l d s b e v a k n i n g , u p p m ä r k s a m m a t vissa uppgifter i media. Under
utredningen har bland annat följande frarrikommit.

3.

Björskogsnäs naturreservat är lokaliserat s y d v ä s t om Grythyttan. O m r å d e t
omfattar 15 hektar och inkluderar två g å r d s b i l d n i n g a r med ett ursprung f r å n
1500-talet. Kommunen i n f ö r s k a f f a d e reservatet år 2007 och är ensam ägare t i l l
fastigheten Hällefors Björskogsnäs. G å r d e n p å fastigheten Björskogsnäs
innehar ingen kulturminnesstatus, är inget byggnadsminne och innehar inte
heller n å g o t skydd i varken o m r å d e s b e s t ä m m e l s e r eller specifika
reservatsbestämmelser.

4.

I slutet av februari 2015 blev K o m m u n e n kontaktade av produktionsbolaget
OTW o m att förlägga 2015 års upplaga av programmet "Sommar med Ernst" i
Björskogsnäs naturreservat. Syftet med programmet är att renovera och
restaurera samt modernisera en gammal byggnad så att byggnaden sedan
går att bo i eller kan nyttjas p å annat sätt. Korrvmunförvaltningen a n s å g att
denna typ av satsning skulle dels u n d e r l ä t t a den n ö d v ä n d i g a upprustningen
av den norra g å r d e n , dels skapa ett större intresse f ö r såväl Björskogsnäs som
Kommunen. K o m m u n e n accepterade d ä r f ö r f ö r f r å g a n och ingick ett
n y t t j a n d e r ä t t s a v t a l med O T W o m att ställa Björskogsnäs t i l l f ö r f o g a n d e för
inspelningarna av "Sommar med Ernst", samt den kortare programserien "Jul
med

5.

Ernst".

M e d anledning av beslutet o m att ställa Björskogsnäs t i l l f ö r f o g a n d e för TVinspemingarna ingick K o m m u n e n den 28 april 2015 avtal med M å l e r i f i r m a n
o m u t f ö r a n d e av m å l n i n g s - och f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n p å Björskogsnäs i
samband med inspelning av "Sommar med Ernst" 2015, se bilaga 1. Enligt
avtalet u t f ö r s m å l n i n g s a r b e t e n , maskin- och transportkostnader samt
f ö n s t e r r e n o v e r i n g p å l ö p a n d e r ä k n i n g enligt vissa fastställda timpriser. I
avtalet regleras ä v e n kostnad f ö r material. Vidare f r a m g å r det av avtalet att
upparbetade kostnader redovisas veckovis och att fakturering sker med
t v å v e c k o r s intervall. Sponsring av projektet görs med 5 procent av
totalsumman, vilket regleras i samband med slutbetalning.
www.konkurrensverket.se
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Den slutliga kostnaden för de m å l n i n g s - och f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n som
u t f ö r d e s under år 2015 i enlighet med avtalet u p p g å r , med beaktande av en
kostnadsreducering om 5 procent, t i l l 563 091 kronor, se bilaga 2 och 3.
Denna kostnad har betalats av Kommunen. M å l n i n g s - och
f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n a som har u t f ö r t s p å huset i Björskogsnäs i
samband med inspelningen av "Sommar med Ernst" har k ö p t s i n av
K o m m u n e n utan n å g o n f ö r e g å e n d e annonsering enligt L O U .

Avtalet mellan Kommunen och Målerifirman utgör en otillåten
direktupphandling
7.

Det avtal som ligger till g r u n d f ö r denna a n s ö k a n o m
upphandlingsskadeavgift är det avtal o m m å l n i n g s - och
f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n som Kommunen ingick m e d M å l e r i f i r m a n
den 28 april 2015.

8.

Enligt huvudregeln ska upphandlingar annonseras och alla leverantörer ska
d ä r i g e n o m få möjlighet att l ä m n a , respektive a n s ö k a o m att få l ä m n a , anbud.
Upphandlingar med ett v ä r d e som understiger en viss procent av det
t r ö s k e l v ä r d e som är aktuellt (den så kallade d h e k t u p p h a n d l i n g s g r ä n s e n )
b e h ö v e r inte annonseras.

9.

För år 2015, d å Kommunen ingick avtalet med M å l e r i f i r m a n , uppgick
t r ö s k e l v ä r d e t för samtliga myndigheter v i d upphandling av
byggentreprenader enligt L O U t i l l 45 256 666 kronor.
D i r e k t u p p h a n d l i n g s g r ä n s e n uppgick t i l l 505 800 kronor.

10. Kostnaden f ö r de m å l n i n g s - och f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n som
M å l e r i f i r m a n u t f ö r t i enlighet med avtalet u p p g å r , m e d beaktande av en
kostnadsreducering om 5 procent av den slutliga faktureringen, t i l l totalt
563 091 kronor.
11.

A v t a l s v ä r d e t understiger d ä r m e d tröskelvärdet för byggentreprenader, men
överstiger d ä r e m o t d i r e k t u p p h a n d l i n g s g r ä n s e n . K o m m u n e n skulle därför,
sett t i l l v ä r d e t av avtalet, ha upphandlat och annonserat m å l n i n g s - och
f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n a avseende Björskogsnäs i enlighet med 15 kap. 4 §
L O U . För att avtal med ett v ä r d e som överstiger d i r e k t u p p h a n d l i n g s - g r ä n s e n
ska få ingås utan f ö r e g å e n d e annonsering k r ä v s att n å g o t av de särskilt
angivna undantagen i L O U är tillämpliga. Undantagen f r å n skyldigheten att
annonsera upphandlingar ska tolkas restriktivt.

1

Se bl.a. EU-domstolens uttalanden i m å l 199/85 Kommissionen

m å l e n C-20/01 och C-28/01 Kommissionen

1

mot Italien, p u n k t 14, de f ö r e n a d e

mot Tyskland, p u n k t 58, m å l C-385/02 Kommissionen

Italien, p u n k t 19, m å l C-394/02 Kommissionen

mot

mot Grekland, p u n k t 33 och m å l C-26/03 Stadt Halle,
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Det föreligger inga skäl att underlåta annonsering av avtalet
12. Kornmunen har i sitt svar till Konkurrensverket a n f ö r t att Kommunen hade
att ta ställning t i l l en helhet av produktionen av "Sommar meå Ernst"
respektive "Jul med Ernst", d ä r O T W och M å l e r i f i r m a n redan hade i n g å t t ett
sponsors- och produktionssamarbete. För Kommunen var alternativen att
tacka ja eller nej till hela produktionen. K o m m u n e n har vidare anfört att o m
K o m m u n e n hade b e g ä r t offentlig upphandling av m å l n i n g s - och
f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n a så hade O T W valt ett annat objekt för sin
inspelning.
13. Enligt 15 kap. 3 § st. 2 L O U får direktupphandling a n v ä n d a s i tillämplig
omfattning i de fall f ö r u t s ä t t n i n g a r n a f ö r f ö r h a n d l a t f ö r f a r a n d e utan
f ö r e g å e n d e annonsering som avses i 4 kap. 5-9 §§ är u p p f y l l d a . A v
Kommunens svar t i l l Konkurrensverket f r a m g å r inte vilket undantag
K o m m u n e n å b e r o p a r som skäl f ö r att ingå avtal med Målerifirman utan
f ö r e g å e n d e annonsering. M o t bakgrund av vad Kommunen anfört (se
punkten 12 ovan) kan det emellertid antas att K o m m u n e n ansett att
b e s t ä m m e l s e n enligt 4 kap. 5 § p. 3 L O U har varit tillämplig i den
f ö r e v a r a n d e situationen.
14. B e s t ä m m e l s e n i 4 kap. 5 § p . 3 L O U i n n e b ä r att en upphandlande myndighet
f å r tillämpa f ö r h a n d l a t f ö r f a r a n d e utan f ö r e g å e n d e annonsering v i d
tilldelning av kontrakt om det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet,
m e n synnerlig brådska orsakad av omständigheter
upphandlande

myndigheten

som inte kunnat förutses av den

gör det omöjligt att hålla tidsfristerna v i d ett

annonserat f ö r f a r a n d e . Inte heller får de o m s t ä n d i g h e t e r som orsakat den
synnerliga b r å d s k a n vara h ä n f ö r l i g a t i l l eller p å annat sätt bero p å den
2

upphandlande myndighetens handlande. A l l a f ö r u t s ä t t n i n g a r m å s t e vara
u p p f y l l d a för att undantaget ska vara

tillämpligt.

15. För att b e s t ä m m e l s e n enligt 4 kap. 5 § p. 3 L O U ska vara tillämplig k r ä v s det
således att det rör sig om en situation d ä r tilldelning av kontrakt har varit
absolut n ö d v ä n d i g t . Konkurrensverket anser inte att en situation som den
f ö r e v a r a n d e d ä r m å l n i n g s - och f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n har k ö p t s i n utan
f ö r e g å e n d e annonsering i syfte att möjliggöra Kommunens deltagande i en
TV-produktion är att anse som absolut n ö d v ä n d i g t i den mening som avses i
4 kap. 5 § p. 3 L O U . N å g o n grund för att direktupphandla de f ö r e v a r a n d e
m å l n i n g s - och f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n a har således inte förelegat.

p u n k t 46. Se ä v e n f ö r a r b e t s u t t a l a n d e n i prop. 2001/02:142 s. 99 och prop. 2006/07:128 s. 291 samt
H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n s uttalanden i R Å 2005 ref. 10, R Å 2008 ref. 79 och RÅ 2009 not. 134.
2

Se artikel 31.1 (c) i direktiv 2004/18/EG samt prop. 2006/07:128 s. 327.
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Upphandlingsskadeavgift
16. V i d en otillåten direktupphandling f å r en a l l m ä n f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l efter
a n s ö k a n av Konkurrensverket besluta att en upphandlande myndighet ska
betala en upphandlingsskadeavgift (17 kap. 1 § 3 LOU). Det finns inget krav
p å att den upphandlande myndigheten ska ha agerat med u p p s å t eller av
oaktsamhet för att en avgift ska kunna d ö m a s ut. Bristande k ä n n e d o m om
g ä l l a n d e rätt eller m i s s f ö r s t å n d o m lagstifmingens innehåll u t g ö r inte heller
n å g o n u r s ä k t för en överträdelse.

3

17. En upphandlingsskadeavgift ska vara effektiv, proportionerlig och avskräckande. Syftet med avgiften är bl.a. att säkerställa att upphandlingsreglerna
följs och att skattemedlen a n v ä n d s p å ett korrekt sätt.

4

Tidsfristen för Konkurrensverkets ansökan
18. En a n s ö k a n o m upphandlingsskadeavgift ska ha k o m m i t i n t i l l förvaltningsrätten i n o m ett år f r å n det att avtalet slöts. En a n s ö k a n f å r dock inte göras
innan tidsfristen f ö r a n s ö k a n o m ö v e r p r ö v n i n g av ett avtals giltighet har löpt
ut (17 kap. 7 § L O U ) .
19. Det avtal som a n s ö k a n gäUer är undertecknat av parterna den 28 april 2015.
Ett bindande avtal har d ä r m e d u p p k o m m i t den 28 april 2015 och en a n s ö k a n
o m upphandlingsskadeavgift m å s t e ha l ä m n a t s i n t i l l domstolen i n o m ett år
f r å n det datumet.

Överträdelsens sanktionsvärde och avgiftens storlek
20. En upphandlingsskadeavgift ska u p p g å t i l l lägst 10 000 kronor och h ö g s t tio
miljoner kronor. A v g i f t e n f å r inte överstiga tio procent av k o n t r a k t s v ä r d e t .
B e r ä k n i n g e n av k o n t r a k t s v ä r d e t ska ske enhgt 3 kap. 3 och 4 §§ eller 15 kap.
3 a § L O U (17 kap. 4 § L O U ) . Det högsta avgiftsbeloppet är reserverat för
5

särskilt graverande f a l l . Konkurrensverket har b e r ä k n a t k o n t r a k t s v ä r d e t till
563 091 kronor (se p u n k t 10 ovan). Upphcmdlingsskadeavgiften kan därför
u p p g å t i l l h ö g s t 56 309 kronor (563 091 x 0,1).
21. V i d fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild h ä n s y n
tas t i l l hur allvarlig ö v e r t r ä d e l s e n är. I ringa fall ska n å g o n avgift inte beslutas. A v g i f t e n f å r efterges o m det finns synnerliga skäl (17 kap. 5 § LOU).
22. Upphandlingsskadeavgiftens storlek ska b e s t ä m m a s med h ä n s y n t i l l alla
relevanta o m s t ä n d i g h e t e r i det enskilda fallet inom ramen f ö r avgiftens avs k r ä c k a n d e syfte. U t g å n g s p u n k t e n är att avgiften ska b e s t ä m m a s så att m y n -

3

Prop. 2009/10:180 del 1 s. 193 och s. 368.

4

A prop. s. 196-197.
Se H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n s a v g ö r a n d e H F D 2014 ref. 69.

5
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digheten, och ä v e n andra myndigheter, följer L O U . Ju allvarhgare överträdelsen kan anses vara, desto h ö g r e belopp b ö r avgiften fastställas t i l l .

6

23. V i d b e d ö m n i n g e n av s a n k t i o n s v ä r d e t ska h ä n s y n tas t i l l såväl f ö r s v å r a n d e
som f ö r m i l d r a n d e o m s t ä n d i g h e t e r . Det ska ä v e n v ä g a s i n hur klar överträdelsen kan anses vara. O m s t ä n d i g h e t e n att t.ex. rättsläget är oklart kan
p å v e r k a s a n k t i o n s v ä r d e t så att ö v e r t r ä d e l s e n anses mindre allvarlig. D ä r e m o t
k a n s a n k t i o n s v ä r d e t anses h ö g r e om ett avtal löper under en f ö r h å l l a n d e v i s
l å n g t i d eller avser ett h ö g t v ä r d e . Ä v e n f ö r h å l l a n d e n hos den upphandlande
myndigheten som exempelvis ett upprepat beteende att göra otillåtna direktupphandlingar k a n ses som en f ö r s v å r a n d e o m s t ä n d i g h e t . A t t en upphandlande myndighet har drabbats av andra negativa ekonomiska konsekvenser
till följd av ö v e r t r ä d e l s e n kan dock i vissa fall ses som en f ö r m i l d r a n d e
7

o m s t ä n d i g h e t . Otillåtna direktupphandlingar är en av de allvarligaste
ö v e r t r ä d e l s e r n a i n o m u p p h a n d l i n g s o m r å d e t och s a n k t i o n s v ä r d e t ska därför
ofta vara h ö g t .

8

24. I detta fall är det f r å g a o m en otillåten direktupphandling. Genom i n g å e n d e t
av avtalet med M å l e r i f i r m a n har Kommunen anlitat M å l e r i f i r m a n för
u t f ö r a n d e av m å l n i n g s - och f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n till ett v ä r d e om
563 091 kronor utan s å d a n annonsering som föreskrivs i L O U . Som visats
ovan har det inte förelegat s å d a n a o m s t ä n d i g h e t e r att K o m m u n e n hade
kunnat k ö p a m å l n i n g s - och f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n av M å l e r i f i r m a n utan
f ö r e g å e n d e annonsering. Enligt Konkurrensverkets u p p f a t t n i n g kan
rättsläget i detta f a l l inte anses som oklart. Kommunen skulle således
rätteligen ha annonserat m å l n i n g s - och f ö n s t e r r e n o v e r i n g s a r b e t e n a enligt
LOU.
25. V i d en sammantagen b e d ö m n i n g av o m s t ä n d i g h e t e r n a i ä r e n d e t anser
Konkurrensverket att en upphandlingsskadeavgift p å 40 000 kronor är en
a v s k r ä c k a n d e och proportionerlig sanktion för den aktuella överträdelsen.

Övrigt

Kontaktpersoner på Konkurrensverket
Ansvarig h a n d l ä g g a r e : Therese Eriksson, t f n 08-700 16 45
B i t r ä d a n d e enhetschef: Mattias Berger, t f n 08-700 15 57

6

Prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och s. 369-370.

7

A . p r o p . s. 197-198 och s. 369-370.
Se prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och j f r exempelvis H F D 2014 ref. 69 och K a m m a r r ä t t e n i G ö t e b o r g s
domar den 20 november 2014 i m å l nr 4402-14 och den 2 december 2014 i m å l nr 4915-13.

8
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Avtal av den 28 april 2015 mellan Kommunen och Målerifirman avseende
utförande av målnings- och fönsterrenoveringsarbeten på Björskogsnäs

Bilaga 2

Fakturor avseende utförda arbeten

Bilaga 3

Sammanställning av fakturerade belopp som ligger till grund för
kontraktsvärdet

www.konkurrensverket.se

Bilaga 3
Belopp exkl
Projektnummer

"Märke"

Fakturadatum

Fakturanummer

mervärdesskatt

Belopp inkl
Moms

mervärdesskatt

20150121
20150121
20150121
20150121

Fönsterrenovering "Sommar med Ernst"
Fönsterrenovering "Sommar med Ernst"
Fönsterrenovering "Sommar med Ernst"
Målning "Sommar med Ernst"

2015-05-06
2015-05-21
2015-06-04
2015-06-18

28034
28040
28048
28052

124 845,00 kr
161 993,40 kr
96 880,00 kr
63 079,00 kr

31 211,25 kr
40 498,35 kr
24 220,00 kr
15 769,75 kr

156 056,25 kr
202 491,75 kr
121 100,00 kr
78 848,75 kr

20150122
20150122
20150122
20150121

Målning "Sommar med Ernst"
Målning "Sommar med Ernst"
Målning "Sommar med Ernst"
Fönsterrenovering "Sommar med Ernst"

2015-07-01
2015-07-17
2015-08-06
2016-01-14

28057
28064
28067
28003

53 100,80 kr
30 549,20 kr
39 248,00 kr
23 032,00 kr
592 727,40 kr

13 275,20 kr
7 637,30 kr
9 812,00 kr
5 758,00 kr
148 181,85 kr

66 376,00 kr
38 186,50 kr
49 060,00 kr
28 790,00 kr
740 909,25 kr

-29 636,40 kr
563 091,00 kr

-7 409,10 kr
140 772,75 kr

-37 045,50 kr
703 863,75 kr

Kredit
Totalt

Sida

1(2)
Datum

2016-03-02

Yttrande från Hällefors kommun, ärende 653/2015
Hällefors kommun delar inte Konkurrensverkets uppfattning om att
kommunen brustit i LOU.
Hällefors kommun blev i slutet på februari 2015 kontaktade av
produktionsbolaget OTW gällande att förlägga programmet ”Sommar
respektive Jul med Ernst” i Björskogsnäs naturreservat
Hällefors kommun ingick avtal med OTW där OTW som gavs nyttjanderätt
för fastigheten fram till årsskiftet 2015/2016.
När avtalet tecknades klargjordes också för kommunen om vilka
samarbetspartner som produktionsbolaget avsåg att samarbeta med. Det fanns
inte varken förutsättning eller möjlighet att för kommunens del att hantera
frågan ur ett annat perspektiv, nämligen en upphandling enligt LOU.
Hällefors kommun hade att ta ställning till en helhet i produktionen av
Sommar och Jul med Ernst, där OTW redan hade ingått ett sponsors- och
produktionssamarbete med Allbyggarn.
Avtalet med OTW innebar att allt material, tillbyggnader, färg etc som
sponsorer ställt upp med tillfaller Hällefors kommun utan kostnad efter
avslutat TV- inspelning. Det handlar alltså om betydande värden som tillförts
en kommunal fastighet utan kostnad för kommunen.
Vid avtalstecknanden med Allbyggarn respektive Målerifirma Arne Nilsson
fanns ingen vetskap från kommunens sida att beloppen skulle överstiga de
gränsvärden som finns i LOU. Vi anser sammanfattningsvis dels att
Konkurrensverket inte beaktat de synnerliga och speciella omständigheter och
skäl som kommunen menar funnits i denna situation. Samt att kommunen vid
avtalstecknandet med entreprenörerna inte kunde anses veta att beloppen
skulle komma att överstiga de beloppsgränser som anges i LOU. Kommunen
menar därför att den upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket yrkar att
förvaltningsrätten ska besluta om inte står i proportion till de eventuella
avsteg från LOU som Konkurrensverket menar att Hällefors kommun gjort
sig skyldig till.
Hällefors kommun anser således att omständigheter, som i detta fall inte är
normalt förekommande i den kommunala verksamheten, skall beaktas utefter
de förutsättningar kommunen stod inför.

E-post

Organisations nr

HÄLLEFORS KOMMUN

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöks adress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(2)

Annahelena Jernberg,
Kommunstyrelsens ordförande

Sida

1(2)
Datum

2016-03-15

Information kring simhallsprojektet, dnr KS 15/00344
Ärendet
Framtagandet av förfrågningsunderlag inför eventuell upphandling av simhall
följer tidplan.
Arbetet med underlaget har hittills handlat främst handlat om förberedelser
och informationsinhämtning. Ett studiebesök har genomförts.
Den informationsinhämtning som just nu pågår innefattar ofta kontakter med
externa entreprenörer och myndigheter. Kontakterna leder ofta till att nya
frågor uppstår, ibland med krav på mindre inriktningsbeslut. Beslut fattas i
dessa fall med utgångspunkt från den kravspecifikation som legat till grund
för Kommunstyrelsens beslut att ta fram förfrågningsunderlag. I vissa fall
kräver frågeställningarna mindre utredningar från de konsulter som handhar
frågorna. I dessa fall kan mindra kostnader uppstå.
Frågor som kan behöva utredas på detta sätt är t ex kostnadskalkyler
beträffande volymer av brukare i bassänger, egen- eller fabriksblandning av
klor och anpassning av värmeväxlare till befintlig kylanläggning jämfört med
att investera i en ny.
Den kommunala delen av projektet står nu, förutom deltagande i framtagandet
av förfrågningsunderlaget, inför att förbereda arbetet med den formella
upphandlingen, samt ett eventuellt avtal och senare bygge. Kommunen måste
säkerställa kvaliteten i såväl upphandlingsunderlag som i en senare
konstruktion, samt förbereda organisationen på en senare drift av simhall.
Förvaltningen håller därför just nu på att upphandla projekteringsledning för
hela processen. Förvaltningen har också startat processen med att förbereda
framtida drift i organisationen
Anledningen till att förvaltningen hanterar arbetet som om simhallen faktiskt
kommer att byggas är att det politiska alternativet ska vara aktuellt när
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upphandling genomförts. Utan dessa förberedelser kan inte kommunen
hantera en senare byggnation.
De avtal som tecknas kommer att vara möjliga att bryta i de fall politiken
väljer att inte gå vidare i processen. Förvaltningen bedömer att de kostnader
som tas för förberedelser är små, jämfört med de besparingar som görs vid ett
eventuellt framtida bygge. Förvaltningen kommer också att i så hög grad som
möjligt dra nytta av de insatser som ändå måste göras, om politiken i ett
senare skede inte väljer att gå vidare med arbetet.
Ekonomi

Utredningar av konsulter enligt ärendebeskrivning bedöms belasta
kommunens ekonomi i liten utsträckning. Rätt beslutsunderlag i frågorna
bedöms medföra avsevärt minskade framtida kostnader efter ett eventuellt
bygge.
Förberedande projekteringsledning bedöms under förfrågansunderlaget
belasta kommunens ekonomi med motsvarande timtaxa för mötestider, ca
40-50 tkr. Förvaltningen bedömer att stödet avsevärt kommer att minska
kostnaderna i det fortsatta projektet.
Förberedande vaktmästeri kommer under framtagandet av
förfrågansunderlag att kosta motsvarande de åtgärder som krävs för att
framtida driftansvariga ska kunna ingå i projektet. Förvaltningen bedömer
att kostnaderna under förberedelserna är små, och att kommunen oavsett
framtida hantering har nytta av insatserna.
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 och samverkan har inte skett.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef
Jessica Jansson kortfattat.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande estetiska aspekter vilken besvaras av tf
kommunchef Jessica Jansson.
Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen.

Sida

1(2)
Datum

2016-03-15

Rapport Björskogsnäs, dnr KS 16/00099
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-15 § 173
Ärendet
Kommunförvaltningen har uppdrag att vidta åtgärder för att Nymansgården
vid Björskogsnäs ska kunna öppnas upp för medborgare och besökare och det
planeras för att öppnas upp från och med den 29 april 2016.
Fram till och med vecka 15 kommer förvaltningen att genomföra åtgärder
som möjliggör ett öppnande. Förvaltningen arbetar med att teckna ett
säsongsavtal med en förening, om att ta ansvar för att hålla gården öppen
minst två gånger per vecka under vår, sommar och höst som sedan ska följas
upp genom en utvärdering inför en eventuell fortsättning. Förvaltningen
kommer att förbättra skyltingen till Björskogsnäs både på plats och vid
riskväg 63.
Förvaltningen kommer att möblera upp boningshuset med möbler inköpta från
loppmarknad för att få en möblering som passar i huset. Förvaltningen
kommer att göra inköp av köksutrustning som behövs för att kunna beskriva
kaféverksamhet. BMB har besiktigat köket och gett ett utlåtande vilka
riktlinjer som kaféverksamheten har att förhålla sig till. Ladan kommer att
möbleras upp och likaså kommer det att köpas in ett par bänkar som placeras
runt gården för besökare att tillgå.
Kommunens arbetsmarknadsenhet har uppdrag att konstruera fler vilobänkar
mellan parkeringen och reservatet och Bergslagens kommunalteknik kommer
att genomföra blomsterarrangemang och se över kryddträdgård och rabatter
inför öppnandet i vår. Arbetsmarknadsenheten kommer fortlöpande under
säsongen att sköta vissa grönytor.
Borglig vigsel kommer att kunna erbjudas på gården och hanteras på samma
sätt som det idag erbjuds borglig vigsel i 50-talslägenheterna i Formens hus.
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Kommunen har skapat en egen hemsida för Björskogsnäs som kommer
löpande att fyllas med aktuell information.
Ekonomi

Totalt räknar förvaltningen med att åtgärderna kommer att inrymmas inom
beslutad budgetram för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2016 genom
de strategimedel som budgeterats.
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.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef
Jessica Jansson.
Ritha Sörling (V) ställe frågor gällande renovering av tak och utökande av
parkeringsplats vilka besvaras av tf kommunchef Jessica Jansson.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande schemalagda öppettider
vilken besvaras av Jessica Jansson.
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande säkerhet vilken besvaras av Jessica
Jansson.
Ritha Sörling (V) ställer fråga gällande vilka möbler som köptes av
produktionen vilken besvaras av Jessica Jansson.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen.
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Avstämning överfart i anslutning till plankorsning
Silvergruvvägen, dnr KS 15/00341
Informationsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 241
Bilaga 1, brosträckning
Ärendet
Kommunförvaltningen har som senast rapporterades vid kommunstyrelsens
sammanträde 2016-01-01 påbörjat en ny process med Bergslagens
Kommunalteknik (BKT), Bergslagens Miljö- och Byggförvaltnings (BMB)
trafikenhet, Trafikverket och dess utförare PEAB om en möjlig genomförbar
lösning till överfart över järnvägen i nivå med Finnbergsvägen i centrala
Hällefors.
Som då rapporterades skulle projektgruppen pröva om det gick att anlägga en
platt rörbro under järnvägen som i sin tur anslöt på västra sidan järnvägen
med anslutning till både Hällevi idrottsplats och vidare mot befintlig gc-väg.
Samt anlägga en T-korsning på öster sida om järnvägen med förgreningar i
norr och södergående lägen med tillhörande säkra övergångställen över
Klockarvägen.
Projektet har sedan dess fortgått med en geologisk undersökning och
projektgruppen kan nu konstatera att denna lösning inte är genomförbar av två
anledningar. Dels består marken av ytlig berggrund som inte hinner
genomarbetas under den förhållandevis korta tid som ett tågstopp pågår. Och
dels är förekomsten av ytligt grundvatten riklig vilket skulle skapa ett tryck på
konstruktionen om inte en vattenpump installeras och verkar i oöverskådlig
framtid.
Eftersom tunnelalternativet inte längre är genomförbart har projektgruppen
istället övergått till idén att anlägga en bro över Klockarvägen. Brofästet på
östra sidan skulle enligt nuvarande idé hamna vid infarten till Finnbergvägen
och därigenom stänga av vägen för inkommande trafik. Detta skulle få till
följd att samtlig trafik skulle behöva framföras via Bjässevägen för anslutning
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till Finnbergsvägen. Bron skulle följa tillgänglighetskrav och därmed högst
inneha en lutning på 5 %. BMB:s trafikenhet som deltar aktivt i projektet har
även framtagit en idéskiss på hur hela området runt Klockarhagsskolan skulle
kunna gestaltas i framtiden och anser att bron har en självklar roll som
överfart. Detta alternativ får även till följd att Klockarvägen och VA-nätet
behålls i befintligt skick och omfattning.
Trafikverket vill nu veta om kommunen anser att detta är en god idé och värd
att arbeta vidare med.
Ekonomi

Kommunförvaltningen har ställt frågan till Trafikverket om slutgiltig
medfinans, men än så länge inte mottagit svar mer än att Trafikverket via
projektet Kil – Ställdalen kommer finansiera motsvarande 2,5 till 3
miljoner. Det är dock oklart hur kostsamt broalternativet blir.
Folkhälsa

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

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Ritha Sörling (V)
fråga om ritning vilken besvaras av ordförande Christina Johansson (M).
Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
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Dnr 400-2015:3299

Skolinspektionen granskar arbetslivsanknytning på
yrkesprogram
Vårterminen 2016 besöker inspektörer från Skolinspektionen Pihlskolan
gymnasium för en kvalitetsgranskning. De granskar då arbetslivsanknytningen
på yrkesprogram, främst med fokus på APL och samverkan mellan skola
arbetsliv i programråd eller i liknande forum.
De program som ingår i granskningen är hantverksprogrammet och
restaurang- och livsmedelsprogrammet. På Pihlskolan gymnasium kommer
restaurang- och livsmedelprogrammet att granskas.

Vad är en kvalitetsgranskning?
Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och
pedagogisk verksamhet som står under myndighetens tillsyn. Myndigheten
granskar områden där vi vet att det kan finnas behov av utveckling. Syftet är
att bidra till en bättre skola. Nationella mål och riktlinjer är självklara
utgångspunkter vid granskningen, men även aktuell forskning och beprövad
erfarenhet tas tillvara.

Hur genomförs den?
För inspektörerna är det viktigt att få en rättvisande bild av verksamheten på
skolan. Inför besöket kommer inspektörerna att ha studerat de dokument som
huvudmannen och skolan ska skicka in (se bilaga 1).
Under besöket kommer inspektörerna att intervjua elever som går i årskurs 3 i
två enskilda elevintervjuer och en gruppintervju. Vidare intervjuas rektorn,
yrkeslärare och i förekommande fall annan personal som på olika sätt arbetar
med programmets APL. Dessutom intervjuas ett par av elevernas APLhandledare.
Ansvarig inspektör kommer att skicka ut mer detaljerad information i god tid
före skolbesöket. För elever är det frivilligt att delta i intervjuer. De olika
personer som inspektörerna vill träffa får särskild information inför intervjun.

Skolinspektionen. Telefon: 08- 5860 800 0, www.skolinspektionen.se
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Vad händer sedan?
När inspektörerna fått en bild av kvaliteten inom det område de granskat
skriver de en verksamhetsrapport och ett granskningsbeslut. Rapporten
innehåller en beskrivning av styrkor och svagheter i verksamheten och beslutet
anger inom vilka områden eventuella utvecklingsinsatser behövs.
Skolinspektionen besöker i denna granskning 15 skolor i olika kommuner, både
kommunala och fristående skolor, för att granska kvaliteten inom området
arbetslivsanknytning på yrkesprogram. När alla utvalda skolor granskats
sammanfattar myndigheten resultaten i en övergripande rapport.
Både beslut och rapporter till enskilda skolor och den övergripande rapporten
blir offentliga handlingar, som läggs ut på Skolinspektionens webbplats så
snart de är färdiga.

Har du frågor?
Du kan få mer information om kvalitetsgranskning på webbplatsen
www.skolinspektionen.se.
Innan ansvarig inspektör för er skola har utsetts är du välkommen att kontakta
projektledaren Marie-Louise Hultman för eventuella frågor, tfn: 08-5860 8384 ,
e-post: marie-louise.hultman@skolinspektionen.se.
Med vänlig hälsning,
Marie-Louise Hultman

Till bilaga 1
Kvalitetsgranskningen grundar sig även på dokumentstudier. I bilaga 1 finns
en förteckning över de dokument som vi önskar ta del av i förväg.
Dokumenten ska vara Skolinspektionen till handa senast den 29 december 2015
via e-post till skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen.se eller per post till
Skolinspektionen, Box 330, 58103 Linköping, att: Marie-Louise Hultman.
Ange Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr 400-2015: 3299) i
det material som sänds in, exempelvis på ett försättsblad eller i rubriken på epostmeddelandet.
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Bilaga 1

1. Rektorns verksamhetsredogörelse (se bifogad fil)
2. Dokumentation av den del av det systematiska kvalitetsarbetet som är
kopplat till utbildningens arbetslivsanknytning.
3. Kallelser, dagordningar och protokoll från de tre senaste mötena med
det lokala programrådet eller motsvarande forum.
4. Dokumentation som beskriver handledarutbildning, om sådan erbjuds
APL-handledarna.
5. En förteckning över de arbetsplatser som skolan har samverkan med
gällande APL.
6. Klasslista från den inriktning på programmet som har flest elever i åk 3.
På denna klasslista ska planerade yrkesutgångar för eleverna anges.
7. Som underlag för att ta kontakt med handledare för intervju behöver vi
få kontaktuppgifter till de handledare där eleverna i årskurs 3 har sin
APL. OBS gäller bara den inriktning som har flest antal elever i åk 3.

