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KALLELSE
Datum

2016-10-17

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2016-11-29 kl. 13.00 i Kommunhuset,
Plenisalen för att behandla följande ärenden:
Under beredningstid:
Kl 13.00-13.40 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund.
Kl 13.40-14.10 Kompetensanalys – Hans Karlsson och Thobias Thorstensson,
region Örebro län.
Kl 14.10-14.30 Fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen om åtgärder längs
riksväg 63.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Beslutsärenden

5 Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017, dnr KS 16/00302
6 Revisionsreglemente för Hällefors kommun, dnr KS 16/00256
7 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning, dnr KS 15/00001
8 Kultur- och fritidspolicy för Hällefors kommun, dnr KS 16/00283
9 Preliminärt bidragsbelopp (skolpeng) för verksamheten 2017, dnr KS
16/00282
10 Medborgarlöften för Hällefors 2017, dnr KS 16/00289
11 Alternativ för bowlinghallen, dnr BN 14/00115
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12 VA-taxa för Hällefors kommun 2017, dnr KS 16/00268
13 Avfalls- och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2017, dnr KS
16/00267
14 Taxor för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, dnr KS 16/00271
15 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, dnr KS 16/00299
16 Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism, dnr KS 16/00290
17 Samverkansdokument kunskapslyft för barn och unga, dnr KS 16/00274
18 Delårsrapport för Bergslagens kommunalteknik, dnr KS 16/00269
19 Ansökan om föreningsbidrag, BRIS 2017, dnr KS 16/00125
20 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017, dnr KS
16/00288
21 Valärenden
22 Projektmedel Bergslagens kulturskola, dnr KS 16/00303
23 Mine-projekt, dnr KS 16/00298
24 Processtöd för ansökan om medel från Europeiska Socialfonden
25 Utredningsuppdrag teoridelen körkortsutbildning, dnr KS 16/00294
26 Utredningsuppdrag familjecentral, dnr KS 16/00279
27 Utredningsuppdrag Hjulsjö Mountainbike, dnr KS 16/00295
28 Medborgarförslag om grönområdet vid Ringvägen, dnr KS 16/00219
29 Medborgarförslag rörande simhall i Hällefors, dnr KS 16/00229
30 Medborgarförslag om försäljning av matjord på återvinningsstationen, dnr
KS 16/00230
31 Medborgarförslag om registrering av bettleriverksamhet, dnr KS 16/00292
32 Yttrande över medborgarförslag om utbud på biblioteket, dnr KS
16/00192
33 Yttrande över motioner om samverkan med föreningslivet, dnr 86.06/810,
127.07/810 och KS 15/00068
34 Yttrande över motion om utökning av IFO, dnr KS 16/00155
35 Yttrande över medborgarförslag om ändrad snöröjning på gator med
trottoar, dnr KS 16/00257

3

36 Förslag på avskrivning av ärende KS 15/00359 och KS 15/00360
Informationsärenden

37 Kompetensanalys, halvtidsrapport.
38 Kommunanalys
39 Åtgärder efter trädsäkring, riksväg 63
40 Tredje kvartalet, omsorgen, dnr KS 16/00167
41 Ej besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 16/00258
42 Besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 16/00259
43 Återrapport kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, ej
bilaga
44 Aktuella remisser, ej bilaga
45 Ej verkställda beslut, dnr KS 16/00005
46 Delårsrapport för Hällefors Bostads AB, BoAB, dnr KS 16/00250
Delgivningsärenden

47 A) Mark- och miljödomstolen: Dom gällande uttag av vatten och
anläggande av vattenledning i Torrvarpen
B) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2016-10-21
C) Hällefors Bostads AB: Protokoll 2016-09-19; protokoll 2016-10-24
D) BKT: Protokoll 2016-09-23, protokoll 2016-10-21
E) KPMG: Uppdragsbrev fristående rådgivning, förvaltningsavtal mellan
Hällefors kommun och BoAB; utbildningsunderlag Bergslagens
kommunalteknik
F) Kommunförvaltningen: Förändring i attestpolicy; uppsägning av
nyttjanderättsavtal med Hällefors djurkyrkogård
G) Kommunchef Ola Ström: Uppsägning från tjänst
H) SKL: Cirkulär 16:52 - 16:57; ekonomirapporten, oktober 2016
I) Region Örebro län: Protokoll regionalt samverkansråd 2016-10-28
J) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2016-10-12; nyhetsblad
november 2016 med bilagor
K) BRÅ: Minnesanteckningar 2016-10-20
L) BMB: Protokoll 2016-10-19
M) Länsstyrelsen: Beslut efter tillsyn enligt tobakslagen; beslut om avslag,
överklagande av BMB:s beslut om föreläggande
N) Ljusnarsbergs kommun: KF 2016-10-06 § 94, val av ny ledamot och
ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd
Delegeringsbeslut

48 A) Bildningschef Tina Lanefjord enligt bilaga med anmälningsdatum
2016-10-31
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B) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2016-1114

Gruppmöte för majoriteten kl 9-12 dag och plats som ovan

Annahelena Jernberg
ordförande
Mathias Brandt
kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2016-11-15
Ekonomi- och IT-enheten
Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se
Ekonomiberedningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-28 § 93
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017
Protokoll från direktionens sammanträde 2016-04-15 § 39
Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med kommunstyrelsens
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 utifrån kommunfullmäktiges
beslut gällande ”Strategisk planering för Hällefors kommun år 2017-2021 och
budget för år 2017”. Förslaget till verksamhetsplan är presenterad för
ekonomiberedningen 2016-11-15. I planen ingår en beskrivning över
kommunstyrelsens förvaltningsorganisation vad gäller uppdrag och
verksamhet, förslag på resultatmål och aktivitetsplan för verksamhetsår 2017.
I aktivitetsplanen finns det medtaget ett antal utredningsuppdrag som politiska
majoriteten vill att förvaltningen ska utreda under år 2017.
I planen ingår dessutom ett förslag på vision och verksamhetsidé samt fyra
strategiska mål som tydliggör en framtida målbild och vilka strategiska vägval
som Hällefors kommun ska sikta in sig på vad gäller styrning och ledning av
organisationen. Detta är målsättningar som ska fastställas av
kommunfullmäktige.
Vision: Hällefors – En attraktiv kommun
Verksamhetsidé: Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och
verkar i Hällefors kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar
till ett öppet och tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. Vi för
en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.
Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk
hushållning i vår verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk
hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen
ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på ett
kostnadseffektivt sätt.
Våra strategiska mål är:
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår
verksamhet

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

Ekonomi- och IT-enheten
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15
Hällefors

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3
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•
•
•

Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och
påverka
Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda
Vi ser möjligheter med mångfald

Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling
• Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i
fokus
• Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
• Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv
• Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå
• Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och kultur
har en självklar plats
Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta
över att ge god service
• Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter
• Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel
• Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och
ansvarstagande
Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett
ansvarsfullt och långsiktigt sätt
• Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga
krav
• Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden
• Vi finansierar investeringar med egna medel
Ekonomi

Ramen för driftverksamheten för kommunstyrelsen är beslutat att vara
400 056 tkr för år 2017, vilket förvaltningen kan konstatera inte räcker till
för den verksamhet som kommer att bedrivas under kommande året.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen begär tilläggsbudgetering för
driften med 8 191 tkr av kommunfullmäktige. Anledningen till
tilläggsbudgeteringen är att kommunens verksamheter har ett större behov
av kommunal verksamhet som bör finansieras med de extra generella
statsbidrag som kommunen beräknas få under år 2017. Medel som
kommunen erhåller för det ökade behovet av kommunal service.
Budgetförslaget redovisas som en bruttobudget för att tydliggöra den
interna omsättningen som respektive huvudområde har och att följa det
beslut som kommunfullmäktige antagit. När det gäller verksamhetsåret
2016 omfattas inte budgetbeloppen av de extra generella statsbidrag som
kommunen beslutat intäktsföra innevarande verksamhetsår på
22,5 miljoner kronor.
Vad gäller budgetförslaget för år 2017 har förvaltningen tagit hänsyn till de
statliga bidrag som kommunen har sökt och kommer att söka. Dessa bidrag
beräknas uppgå till drygt 5,0 miljoner kronor. Dessa bidrag innebär att
kommunens omsättning beräknas öka med motsvarande belopp och att det i
slutändan inte påverkar kommunens nettokostnader. Anledningen är att
bidragen är förenade med specifika utökade krav vilket gör att kostnadsmassan också ökar under år 2016. Specifikt fördelas sig bidragen inom
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äldreomsorgen med 2,0 miljoner kronor och inom skola med 3,0 miljoner
kronor.
När det gäller driftbidraget till Bergslagens Kommunalteknik (BKT) år
2017 föreslår förvaltningen att totala driftbidraget utökas med 3,0 procent
som förbundet begär med stöd av SKL:s prognos för prisindex för
kommunal verksamhet. År 2016 har förbundet ett bidrag vad gäller Gata
Park inklusive sommarblommor på totalt 9 705 tkr. En 3,0 procentig
höjning innebär att bidraget för år 2017 utökas med 291 tkr till totalt
9 996 tkr. Till detta tillkommer driftbidrag för lokal och miljöservice som
totalt idag kostar 4 814 tkr för verksamhetsåret 2016 utifrån nu kända ytor
exklusive hemstädning och fönsterputs. Förvaltningens förslag är att
kostnaderna för lokalvården kompenseras med 3,0 procent, vilket
motsvarar en utökning med 145 tkr till totalt 4 959 tkr.
Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är beslutat att vara
19 355 tkr för år 2017, vilket förvaltningen gjort ett förslag på fördelning
utifrån nu gällande förutsättningar. Det innebär att kommunförvaltningen
erhåller totalt 3 375 tkr i investeringar och fastighetsförvaltningen totalt
4 800 tkr. Bergslagens kommunalteknik föreslås erhålla totalt 11 180 tkr
inklusive 5 650 tkr avseende taxefinansierad verksamhet.
Folkhälsa

I verksamhetsplanen ges arbetet med folkhälsofrågorna möjlighet att
utvecklas.
Miljö

I verksamhetsplanen ges arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 antas.

-

Kommunstyrelsen driftbudgetram höjs med 8 191 tkr för år 2017 till
sammanlagt 408 247 tkr.

-

Budgeten för generella statsbidrag höjs med 8 191 tkr för år 2017.

-

Hällefors kommuns förslag till vision och verksamhetsidé antas.

-

Bergslagens Kommunaltekniks driftbidrag för verksamhetsår 2017
utökas med 436 tkr till totalt 14 955 tkr, varav 4 959 tkr avser lokal
och miljöservice.

Tommy Larserö
Tf Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

Förslag till

Kommunstyrelsens
verksamhetsplan
2017

Budget

2017
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Kommunstyrelsens ordförande
har ordet
Efter många tuffa ekonomiska år har Hällefors Kommun en stabil ekonomi, där det finns
utrymme för politiska satsningar. Vi i majoriteten vill fortsätta vara offensiva och satsa på
aktiviteter och verksamheter som vi tror bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle att leva och
bo i. Samtidigt är vi medvetna om att de ekonomiska förutsättningarna snabbt kan svänga och
därför måste vi också fortsätta arbetet med att effektivisera vårt arbetssätt.
Vi i majoriteten vill bygga ett samhälle som är hållbart och skapar förutsättningar för
utveckling och där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt
sätt. Hällefors ska vara en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår
verksamhet men också en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs och är stolta över att ge
god service.
I den lilla landsbygdskommunen är småskalighet och lokal samverkan viktiga
framgångsfaktorer. Kommunen ska därför som uppföljning av den lokala utvecklingsplanen
för Hjulsjö utveckla ett försöksprojekt i samverkan med Hjulsjöbygdens föreningar och
företag.
Näringslivet måste ges goda förutsättningar att verka i kommunen. Bristen på mark för
företagsetablering ska mötas genom att arbetet med en ny detaljplan påbörjas utifrån
översiktsplanens rekommendationer.
För våra ungdomar är en bra gymnasieskola en betydelsefull lokal resurs men endast om den
har ett tillräckligt elevunderlag för att garantera kompetens och kvalitet. En utredning ska
genomföras för att belysa den framtida gymnasieskolans möjligheter och framgångsfaktorer.
Majoriteten vill möjliggöra för våra ungdomar att få en bra skoltid och få bra betyg. Det är väl
belagt att kulturella och idrottsliga aktiviteter har en positiv inverkan på kunskapsinhämtningen i skolan. Såväl grundskola som gymnasieskola ges i uppdrag att utveckla och
förstärka detta samspel.
Kontakt med arbetslivet är en viktig del av ungdomsutbildningen. Kommunen ska garantera
ferie praktik för alla 16-17-åringar. Utbudet ska innefatta såväl företag och offentliga organ
som föreningar och eget entreprenörskap.
Antalet äldre-äldre av befolkningen kommer öka kraftigt de närmaste 15 åren och för detta
måste vi noggrant planera hur vi på bästa sätt kan förebygga vårdbehov men också tillgodose
ökade vårdbehov. Det kommer ställa krav på fortsatt utveckling av äldreomsorgen. Utifrån
äldreomsorgsplanens förslag på åtgärd ska projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende
påbörjas.
Villkoren för och kraven på samfällda enskilda vägar har med tiden förändrats. En utredning
om kommunens engagemang i dessa frågor ska genomföras.
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Till ”bilden av Hällefors” bidrar i hög grad anläggningar som Krokbornsparken,
Lindholmstorpet och Björskogsnäs. Ett program för hur dessa kan vidareutvecklas ska
utarbetas.
I en föränderlig omvärld krävs det en beredskap för att agera på plötsligt uppkommande
händelser. Kommunen ska därför avsätta medel så att kommunstyrelsen kan agera snabbt och
flexibelt vid extra ordinära situationer.
Kommunen ska framstå som en attraktiv arbetsgivare. Kompetensutveckling ska stimuleras
genom en generös inställning till fort- och vidareutbildning och till att pröva nya
arbetsuppgifter. Ökade insatser ska ske för att förebygga höga sjukskrivningsnivåer hos
medarbetare
Den digitala utvecklingen ska än mer användas för att effektivisera verksamhet och
administrationen. Användandet av det digitala ärendehanteringssystemet behöver utvecklas
för att bättre dra nytta av den nya tekniken. Fler ska lättare få tillgång till offentliga handlingar
och pappersutskick till förtroendevalda ska växlas så att man istället får tillgång till handlingar
digitalt.
Under 2017 ska förslag presenteras på hur Hällefors centrum kan utvecklas och bli mer
attraktivt.
Det kommer hända mycket i Hällefors de närmaste
åren, som gör att jag som Kommunstyrelse
Ordförande känner både glädje och optimism inför
framtiden – vi är många som känner att vi kan skapa
något positivt här i Hällefors!

AnnaHelena Jernberg
Kommunstyrelsens ordförande (s)
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017

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

-5-

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017

Allmän analys
Resultat

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

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun
uppvisar en befolkningsminskning som leder till minskade intäkter som kan göra det svårare att ha en
hög samhällsservice. Denna utveckling gör det ännu viktigare för kommunen att se till att vara en
attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor
här trivs och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är
bland annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god
äldreomsorg.
Den sista december 2015 hade Hällefors kommun 7032 invånare vilket är en ökning med 96 personer
jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda jämfört med
antalet döda, var ett underskott med 33 personer. Motsvarande siffra för 2014 var ett underskott med
60 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav ett överskott med
129 personer att jämföras med 2014 som gav ett överskott med 15 personer. Framtagna prognoser till
år 2036 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I prognosen framgår att kommunens
befolkning minskar med drygt 7 procent fram till år 2036, vilket är en förbättring mot tidigare års
prognos med 6 procentenheter. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till
drygt 6500 invånare i slutet av år 2036.
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 hittills under 2016 bjudit in till tre företagsfrukostar. Programmet har bestått av
kommuninformation, företagspresentationer och olika aktörer som har presenterat sin verksamhet.
Kommunen har under år 2016 genomfört 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.

-6-

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017
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 under år 2016 och har haft 100
rådgivningar i KNÖL kommunerna, där rådgivning och informationsmöten sker på plats i respektive
kommun. Inom kommunservice har kommunen förbättrat förutsättningarna för företagen genom att
erbjuda en väg in, utsedda lotsar för ärenden som gäller tillstånd. Från och med verksamhetsåret 2016
kommer NKI- mätningarna att samordnas inom länet via BRO.
Under 2015 bildades ett Näringslivsråd i Hällefors kommun på initiativ av näringslivet. Näringslivsrådet består av företagare och kommunala representanter och har haft två möten under hösten. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling initierat av näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor
som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt. Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling
mellan näringsliv och kommun. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket
viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. Viktiga frågor som har prioriterats är en näringslivsstrategi
för kommunen och hur kommunens attraktionskraft förbättras.
Arbetsmarknad

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

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

4
2
2
1
1
1
11

Personalförsörjning
Välfärdssektorn är en framtidsbransch, en tredjedel av medarbetarna i välfärdssektorn,
330 000 personer, når pensionsålder fram till 2020. Samtidigt kommer både andelen äldre
och unga i befolkningen att öka, vilket ökar efterfrågan på välfärdstjänster. För att ersätta
pensionsavgångarna och möta den ökade efterfrågan måste 420 000 nya medarbetare
anställas.
Hällefors kommun kommer under kommande planperiod fram till år 2021 att ha 70 medarbetare som
uppnår åldern 65 år och blir därmed pensionsmässiga.
De regionala skillnaderna i rekryteringsbehov ökar. I många glesbygdskommuner medför en åldrande
befolkning att det kan bli svårt att rekrytera till vård och omsorg, medan fler barn och unga i
storstäderna leder till större rekryteringsbehov i skolan och förskolan. Enligt SCB förväntas
efterfrågan på personer med gymnasial omvårdnadsutbildning öka särskilt kraftigt, nära 50 procent.
Då konkurrensen om arbetskraften hårdnar måste bra arbetsgivare bli bättre, det krävs att man arbetar
aktivt för att vara en attraktiv region, kommun och arbetsgivare. Rätt kompetens och att kunna
attrahera, utveckla och behålla talanger är en framtidsfråga. Undersökningar visar att medarbetarna i
kommuner och landsting är engagerade, motiverade och i stor utsträckning trivs med sina jobb och
arbetsplatser. Men för att framåt kunna locka rätt talanger är det viktigt att fortsätta arbetet med att
förbättra imagen av de kommunala välfärdsyrkena och utveckla arbetsgivarvarumärket.
Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra alla de intressanta jobb som finns i sektorn och
berätta om vad medarbetarna uträttar inom olika verksamheter. Karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter är en viktig framgångsfaktor i att vara en attraktiv arbetsgivare och även om
kommunen jobbar med dessa frågor behöver kommunen fortsätta att utveckla arbetet bl a genom att se
mer på alternativa karriär- och utvecklingsmöjligheter. Möjlighet till kompetensutveckling är enligt
forskning det som påverkar mest hur medarbetare upplever karriärmöjligheter. Grundskolan och

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

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

Statliga reformer och beslut
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka
kommunen under kommande verksamhetsår.
Regeringen har i budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till kommuner och landsting från år 2017
för mer resurser i välfärden. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt
som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet d v s i kronor per invånare, dels med en
fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per
invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas
med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20
procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför
2017. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska
utjämningen som generellt statsbidrag. Totalt handlar det om 16,4 miljoner kronor för Hällefors
kommun.
Utbildningsområdet

Några större lagförändringar inom bildningsområdet är inte väntade det kommande året. Från förskola
till vuxenutbildning har det de senaste åren kommit nya lagar, förordningar och läroplaner. Dessa har
och håller verksamheterna på att implementera. Fokus vid fortbildning och kompetensutveckling har
varit ny skollag, nya läroplaner och ämnesplaner. De kommande åren ska det arbetas fram bra rutiner
för att möta de nya förändringarna och säkerställa kvaliteten, genom utbildning i ämnes arbetslag,
nätverk och omvärldsbevakning.
Regeringen avser att föreslå att det ska införas en skyldighet för huvudmännen att erbjuda lovskola till
de elever i grundskolans årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för betyget E i ett
eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolans nationella
program. Lovskola ska även erbjudas de elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha blivit behöriga
till ett nationellt program i gymnasieskolan. Vidare avser regeringen att se över lovskolans omfattning
och inriktning. Kommunerna kompenseras för det åtagande som en skyldighet innebär genom
generella statsbidrag. Samtidigt minskas det riktade statsbidrag som idag finns för att erbjuda
lovskola.
Medel föreslås från och med år 2017 överföras till generella statsbidrag till kommuner för att
kompensera kommunerna för en kostnadsökning med anledning av att betyg ska sättas i moderna
språk varje termin fr.o.m. årskurs 6. För 2017 avsätts 4 miljoner kronor och från och med år 2018
avsätts 8 miljoner kronor.
Regeringen avser att från 2017 påbörja införandet av en ”läsa skriva räkna-garanti” i grundskolan. För
att kompensera skolhuvudmännen för ökade utgifter med anledning av garantin beräknas från och med
år 2018 att 130 miljoner kronor kommer att tillföras generella statsbidrag till kommuner.
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Inför innevarande år aviserade regeringen en ökning av antal årselevplatser inom yrkesvux med 4 350
årselevplatser. Innevarande år har Skolverket sammanlagt fördelat 8 474 platser. I budgetproposition
för 2017 aviseras en förstärkning av antalet platser med ytterligare 2 425 platser. Regeringen avsätter
för lärlingsvux medel för 2 600 platser. Det innebär en ökning av i storleksordningen 1 000 platser i
förhållande till de nuvarande.
Inför 2017 planeras i stället att införas så kallade behörighetsgivande utbildningar. Den består dels av
en rättighet för elever som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier att läsa in den inom
vuxenutbildning. Hittills har en sådan rättighet varit förbehållet elever som efter den senaste
gymnasiereformen fullföljt ett yrkesprogram i gymnasieskolan utan att uppnå sådan behörighet. Den
består också i en rätt att läsa in särskild behörighet för högskola och särskilda förkunskapskrav för
yrkeshögs-kola inom vuxenutbildningen.
För detta kompenseras kommunerna med generella statsbidrag, genom att tillförs det från och med år
2017 tillförs cirka 530 miljoner kronor till generella statsbidrag till kommuner.
Platserna inom lärlingsvux utökas. Delar av satsningen reserveras för elever inom svenska för
invandrare (sfi) och svenska som andra språk. Satsningen uppgår totalt till 243 miljoner kronor.
Subventionen i nystartsjobb för nyanlända ökar.
Regeringen beräknar att bidraget till litteratur och kulturtidskrifter tillförs 15 miljoner kronor årligen
2017–2020 för att bygga ut den läsfrämjande insatsen Bokstart som Statens kulturråd tagit initiativ till
samt för bidrag till läsfrämjande insatser under skollov. Bokstart är ett samarbete mellan
barnhälsovård och folkbibliotek i syfte att stimulera små barns språkutveckling. Förstärkningen av
Bokstart innebär att satsningen utvidgas till att omfatta fler regioner och att satsningen på ett tydligare
sätt också kopplas till förskolan.
Riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska barngrupperna och öka
personaltätheten i förskolan aviseras årligen 830 miljoner årligen. Det riktade statsbidraget för fler
anställda i lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen, föreslås utökas till år 2017 och det avsätts
totalt 2 300 miljoner kronor.
Ett engångsbidrag om 150 miljoner avsätts för att rusta upp utemiljön för förskolor, fritidshem, skolor
mm för år 2017.
Regeringens ambition är att öka antalet lärare, bl.a. genom att återupprätta läraryrkets status så att
lärare väljer att komma tillbaka och att lärarutbildningen blir mer attraktiv. För att göra läraryrket mer
attraktivt behöver lärarna ges mer tid att ägna sig åt undervisningen och bättre möjligheter att göra
karriär och utvecklas i yrket. Från och med den 1 juli 2016 kan huvudmännen ansöka om medel för att
höja löner för särskilt kvalificerade lärare. Karriärtjänstreformen är fullt utbyggd från och med år
2017 och omfattar 3 miljarder kronor. Regeringen har även gjort det möjligt för huvudmän med tuffa
förutsättningar att söka statsbidrag för ytterligare karriärtjänster för lärare i form av förstelärare och
lektorer. Regeringen har avsatt betydande medel för att utbilda fler speciallärare och för att utveckla
det specialpedagogiska arbetet.
Omsorgsområdet

Regeringen satsar 2 miljarder kronor av årets budget för att öka bemanning i äldreomsorgen i syfte att
skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Att utöka bemanningen kan förväntas förbättra
arbetsmiljön och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen.
För att öka kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen inom välfärden föreslår regeringen en
satsning på 10 000 utbildningsplatser till kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Medel avsätts med 50 miljoner kronor för år 2017.
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Höjning av assistansersättningen blir något lägre än tidigare år, nämligen en indexering med 1,05
procent. Regeringen hänvisar till Assistansersättningsutredningen, som i sitt betänkande bedömde att
ersättningen är högre än vad som motiveras av kostnads- och löneutvecklingen (SOU 2014:9).
SKL anser att uppräkningen med 1,05 till 291 kronor per timme för 2017 är otillräcklig.
Uppräkningen är otillräcklig i förhållande till nivån på löneökningstakten som anges till cirka 3
procent i regeringens prognoser. Detta innebär en kostnadsövervält-ring på kommunerna eftersom de
har ett ansvar för att utföra assistansen för alla brukare, även de som inte någon annan utförare vill ta
emot.
Förbättringar i socialförsäkringarna enligt nedan kan påverka kostnaderna för bistånd:
• Höjd sjuk- och aktivitetsersättning med 0,05 prisbasbelopp (187 kr/mån) från
2017-07-01.
• Bostadstillägget höjs med 100 kronor per månad från 2017-01-01.
• Inkomstgränsen för barnfamiljer höjs från 117 000 till 127 000 kronor för ensamstående och från
58 500 till 63 500 för makar och sambor från 2017-01-01.
• Höjning av flerbarnstillägget för barn tre med 126 kronor per månad från
2017-01-01.
Det blir även möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning under max 60 veckor (nu 75
ersättningsdagar).
Socialstyrelsen ska under 2017 fortsätta att fördela 50 miljoner kronor till kommunerna i form av
utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn.
Regeringen anser att dagens system för ersättning till kommunerna för mottagande av
ensamkommande barn och unga inte är ändamålsenligt. Regeringen har tidigare meddelat att man
avser ändra systemet med kommunersättningar för mottagandet av ensamkommande barn från
halvårsskiftet 2017. Ersättningssystemen ska innehålla ett större inslag av schabloner, samt styra mot
mer kostnadseffektiva placeringslösningar och kortare placeringstider. I budgetpropositionen framgår
inga ytterligare detaljer, varför kommunerna nu måste invänta förordnings-ändringarna innan dessa
kan klargöras. Från 2018 och framåt räknar regeringen med att de lägre ersättningarna ger lägre
kostnader för staten med cirka 7 miljarder kronor årligen. Regeringen tillskjuter 40 miljoner kronor
under 2017 och 2018 för att kompensera kommunerna för eventuella extraordinära utgifter till följd av
det nya ersättningssystemet. Det finns ännu inga detaljer kring hur dessa medel ska fördelas.
Kommunerna kan beviljas medel från länsstyrelserna som syftar till beredskap och kapacitet i
mottagandet av nyanlända (§ 37) samt för att tillhandahålla flyktingguider och familjekontakter (§
37a). Inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att verka för ökad beredskap och mottagningskapacitet
i kommunerna tillförs de medel som kommuner kan ansöka om enligt 37 § förordningen (2010:1122)
om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. De s.k. § 37-medlen uppgår till totalt 80
miljoner kronor under 2017 inkluderat en förstärkning med på 20 miljoner kronor som tillförs för att
skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat
sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder.
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Delegationen för unga till arbete (Dua) ges ett uppdrag att främja samverkan mellan berörda aktörer
som har betydelse för nyanländas, företrädesvis nyanlända ungdomars, möjlighet att etablera sig i
arbetslivet. Erfarenheterna av Dua:s tidigare arbete med lokala överenskommelser som verktyg för
samverkan ska tas tillvara. 30 miljoner kronor per år 2017–2018 avsätts för främjandeinsatser
liknande de medel som idag finns för samverkan kring unga.
För att möjliggöra 90-dagarsgarantin görs satsningar genom traineejobb, som kombinerar jobb med
relevant yrkesutbildning, och utbildningskontrakt, som ska få ungdomar att avsluta en
gymnasieutbildning. För att få fler ungdomar utan gymnasieutbildning att slutföra sina studier anser
regeringen att även ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning ska kunna anställas med traineejobb.
Ramen för traineeutbildning föreslås minskas från 3551 årsplatser i år till 1246 års-platser för år 2017.
Det hänger samman med svårigheterna att inledningsvis få igång en verksamhet med de volymer inom
trainee som från början förväntades.

Regeringen avser att sänka subventionen i nystartsjobb för personer som varit arbetslösa
mindre än två år. Regeringen avser samtidigt att öka subventionen för personer som varit
arbetslösa mer än tre år och för nyanlända. Den maximala stödperioden kortas till två år.
Regeringen har inlett en ny kunskapslyftssatsning där man avser att införa rätt till behörighetsgivande
kurser inom ramen för Komvux som föreslås träda i kraft 2017. Ett studiestartstöd har aviserats för att
öka rekryteringen till studier för kortutbildade arbetslösa i åldern 25–56 år. Stödet föreslås införas
1 juli 2017.
Regeringen kommer att genomföra förändringar i nystartsjobben genom att sänka subventionen för de
som varit arbetslösa kortare än två år samt korta de maximala stödperioderna. Samtidigt ökar man
subventionerna i nystartsjobben för personer som varit arbetslösa mer än tre år och för nyanlända.
Under 2017 kommer regeringen att ställa krav på kollektivavtal eller villkor som är likvärdiga med
dessa även för nystartsjobb. I juli 2017 kommer lönestöden till personer med funktionsnedsättning att
förändras för att förtydliga strukturen av stöden och utformningen av stödens innehåll. 2017 höjs taket
för den bidragsgrundande lönekostnaden från dagens 16 700 kronor till 17 100 kronor.
Ersättningen till unga som saknar fullföljd gymnasieutbildning får idag 48 kronor per dag i
utvecklingsersättning upp till 20 års ålder och därefter 141 kronor per dag när de fyller 20 år. Från den
1 juli 2017 avser regeringen att de som saknar fullföljd gymnasieutbildning även efter att de fyllt 20 år
får behålla den lägre ersättningen för att öka incitamentet för att återgå i studier.
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Verksamhetsstyrning
Vision

Hällefors – En attraktiv kommun
Verksamhetsidé

Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. Vi för en ansvarsfull
politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.
Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är:
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår
verksamhet

•
•
•

Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka
Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda
Vi ser möjligheter med mångfald

Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling

•
•
•
•
•

Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus
Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv
Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå
Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och kultur har en självklar plats

Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta
över att ge god service

•
•
•

Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter
Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel
Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande

Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett
ansvarsfullt och långsiktigt sätt

•
•
•

Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav
Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden
Vi finansierar investeringar med egna medel

Verksamhetsmål
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för
verksamheten kommer in i bilden. 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.
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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, inklusive pensionsskulden.

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

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

Indikator 1:

Resultatandel

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

2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT

8,3
415,8
2,0%

9,3
424,1
2,2%

10,8
430,8
2,5%

12,2
435,5
2,8%

13,1
438,2
3,0%

53,7
2 144,4
2,5%

Mål 2:

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

Indikator 1:

Investeringsandel

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Investeringsandel

2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT

19,4
415,8
4,7%

18,1
424,1
4,3%

16,7
430,8
3,9%

16,2
435,5
3,7%

15,8
438,2
3,6%

86,2
2 144,4
4,0%
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Mål 3:

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

Indikator 1:

Långfristiga låneskulden

(mkr)

2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT

Låneskuld
Amortering (+) Upplåning (-)

101,1
1,5

98,1
3,0

92,9
5,2

86,4
6,5

79,1
7,3

23,5

Mål 4:

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

Indikator 1:

Pensionsskulden

(mkr)

2017

2018

2019

2020

2021

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

216,6
1,0

216,7
1,5

218,5
2,0

220,2
2,5

219,8
3,0

10,0

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

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

Indikator 1:

Antal arbetstillfällen i kommunen

Indikator 2:

Antal sysselsatta (dagbefolkning)

Indikator 3:

Antal företag

Indikator 4:

Antalet praktikplatser i kommunen

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

Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat

Indikator 1:

Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt.

Indikator 2:

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

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

Kommuninnevånare upplever en nöjdhet med de insatser som
omsorgsverksamheten erbjuder.

Indikator 1:

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel (%)

Indikator 2:

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

Indikator 3:

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

Indikator 4:

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)

Indikator 5:

Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt bistånd, andel (%)
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Organisation
Den kommunövergripande ledningsgruppen arbetar med samordning och effektivisering av de
kommunala verksamheterna utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.
Kommunövergripande ledningsgruppen utgörs av kommunchef, verksamhetschefer, personalchef,
ekonomichef, näringslivsstrateg samt verkställande direktör på Hällefors Bostads AB och leds av
kommunchef.
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Pedagogisk verksamhet, kultur/fritid och måltid
Den centrala administrationen består av bildningschef och utvecklingsstrateg. Inom
verksamhetsområdet finns en förskolechef, två grundskolerektorer, en rektor med ansvar för
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, en kultur- och fritidschef och en måltidschef, som bildar
verksamhetsområdets ledningsgrupp.
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Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration
Den centrala administrationen består av socialchef och verksamhetsutvecklare samt systemutvecklare.
Inom verksamhetsområdet finns en områdeschef inom äldreomsorg och funktionsnedsättning samt en
områdeschef inom individ- och familjeomsorg, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.
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Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för
övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett
övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter
innefattar även uppsikt över kommunens bolag.
Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen
fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer
uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen
finns tre utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen
och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive
verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag.

Politisk verksamhet
Kommunens politiska verksamhet och stöd till politiska partier administreras av förvaltningen. Här
hanteras även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Kommunens
överförmyndarverksamhet förvaltas av gemensamma nämndorganation Bergslagens
Överförmyndarnämnd.

Kommunövergripande
Kommunchef

Kommunchef har ansvar för de övergripande strategiska uppdragen. Kommunchef leder
kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken
och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.
Personal- och kanslienhet

Personal och kanslienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja
och ge service till kommunens verksamheter inom personal och kansli området. Enheten leds av
personalchef.
Personalenheten ansvarar för kommunens samlade personal- och löneadministration. Personalenheten
hanterar arbetsrättsliga frågor med lag- och avtalstolkning, rehabiliteringssamordning,
arbetsmiljöfrågor, personalförsörjningsfrågor, bemanning, chefsutbildning med mera. Personalenheten
ansvarar för utarbetande av styrdokument inom det personaladministrativa området

Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
samt övriga nämnder och bolag. Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen
av kommunens handlingar. Funktionen ansvarar dessutom för kommunens posthantering och
administrerar de politiska valen.
Ekonomi- och IT-enhet

Ekonomi- och IT-enheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja
och ge service till kommunens verksamheter inom ekonomi och IT området. Enheten leds av
ekonomichef.
Ekonomifunktionen huvudsakliga och strategiska uppgift är att utveckla, samordna och följa upp
Hällefors kommunkoncerns verksamhet och ekonomi. Dessutom ansvarar enheten för kommunens
övergripande finansiering. Inom finansieringen sker kontakt med det tekniska kommunalförbundet,
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räddningstjänst förbundet, och den gemensamma bygg- och miljönämnden respektive
överförmyndarnämnden i norra Örebro län.
Enheten inryms även av upphandling där huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla
internkonsultativt stöd till chefer och verksamheterna som gör att kommunen uppfyller lagkraven.
Administrationen av Finskt förvaltningsområde hantera inom enheten och har som huvudsaklig
uppgift att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer och verksamheterna som gör att kommunen
uppfyller lagstiftningen inom förvaltningsområdet.
Inom enheten finns kommunens IT-chef som ansvarar för kommunens IT. IT-funktionens
huvudsakliga uppgift är att stödja utvecklingen av IT-verksamhet för Hällefors kommun så som
fiberutbyggnad och tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i förändringsarbete och
särskilda IT-politiska ärenden.
Näringsliv, infrastruktur och kommunikation

Näringslivsarbetet inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med andra aktörer skapa tillväxt
och ett bra klimat för företagare och initiativtagare i kommunen. Kommunchef ansvarar för och håller
samman samhällsbyggnadsprocessen.
Inom fastighetsområdet är huvudsakliga uppgiften att utgöra det primära stödet vid
fastighetsrelaterade ärenden så som att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i
förändringsarbete och särskilda fastighetspolitiska ärenden. Funktionen utgör den primära kontakytan
för Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning, Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens
Räddningstjänst och Hällefors Bostads AB samt statliga myndigheter i fastighetsrelaterade ärenden.
Dessutom medverka till att stärka och utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken och bidra till att
kommunen har en långsiktig lokalresursplanering.
Ansvaret för information och kommunikation har kommunchef. Det gäller både den interna
kommunikationen på kommunförvaltningen och den övergripande externa kommunikationen.

Plan- och bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd
Kommunens plan och bygglovsverksamhet samt miljö och hälsoskydd hanteras genom Bergslagens
Miljö och byggnämnd som en samverkan inom norra Örebro län.

Räddningstjänst, kris och beredskap
Bergslagens Räddningstjänst har uppdraget att förvalta kommunens räddningstjänst och det sker i
samverkan med kommunerna i Östra Värmland. Kommunchef är ansvarig för kommunens kris och
beredskapsfrågor.

Gata, park, badplatser
Kommunens gator och vägar, parker och badplastser förvaltas av gemensamma kommunalförbundet
Berglagens Kommunalteknik som är en samverkan med kommunerna i norra Örebro län.
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Pedagogisk verksamhet, kultur/fritid och måltid
Bildningschef har ansvaret för kommunens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, utbildnings-,
samt kultur- och fritidsverksamhet och kommunens måltidsverksamhet.
Verksamhetschef/Bildningschef

Bildningschef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området pedagogisk
verksamhet, kultur/fritid och måltid.
Utvecklingsstrateg

Driver strategiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Omvärldsbevakar och ansvarar för
sökande av olika statsbidrag.
Elevhälsa

Elevhälsan ansvarar för förebyggande och främjande insatser samt samverkan rörande barn och unga
inom elevhälsan.
Måltidsenhet

Enheten svarar för kommunens samlade kostverksamhet. Det finns inom enheten ett
tillagningskök och fem mottagningskök
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.

Förskolorna är Lärkan, Masken, Bananen och Smultronstället i Hällefors, och i Grythyttan
finns Grythyttan förskola.
Grundskola

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: Grythyttans skola (F-5) och
Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Särskolan är integrerad i skolorna.
Grundskolan leds av två rektorer med stöd av två biträdande rektorer uppdelat på två ansvarsområden:
1.
2.

Grythyttans skola F-5, Klockarhagsskolan F-3 samt skolbarnomsorg
Klockarhagsskolan 4-9

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Området ansvarar för kommunens gymnasieskola, gymnasiesärskola och utbildning för vuxna.
Pihlskolan har två högskoleförberedande utbildningar; Samhällsvetenskapliga programmet (SA) och
Naturvetenskapliga programmet (NA) samt två yrkesutbildningar: Industritekniska programmet (IN)
och Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL). Dessutom finns Introduktionsprogrammet (IM).
Gymnasiesärskola köps av annan kommun. Pihlskolan ansvarar också för grundläggande- och
gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Särvux), svenska för invandrare
(SFI) samt yrkesutbildning för vuxna (Yrkesvux).
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Kulturskola

Kulturskolan ska svara för frivillig bild-, dans, teater och musikundervisning vid sidan om den
allmänna skolan. Kulturskolan ska ha ett nära samarbete med grundskolan och gymnasieskolan.
Dessutom är fritidsklubben Valhalla och Lilla kvarn organiserade inom kulturskolan.
Kultur- och fritidsverksamhet

Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt
konst och reparationer.Fritidsverksamheten avser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt
föreningsbidrag och kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.

Vård och omsorg, integration och arbetsmarknad
Socialchef har ansvaret för kommunens vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta, färdtjänst,
socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och särskilt riktade insatser i
form av flyktingmottagande.
Verksamhetschef/Socialchef

Socialchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området vård och omsorg,
integration och arbetsmarknad.
MAS/MAR/Verksamhetsutvecklare

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens
vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt
ansvarig för rehabilitering (MAR).
MAS/MAR ska se till att Hällefors kommun följer lagar och författningar. I uppdraget ingår
kontinuerligt uppföljning av verksamheten för att kvalitetssäkra att god och säker vård erhålls.
MAS/MAR gör även riktlinjer kring hälso- och sjukvård.
MAS/MAR har också ansvar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om patient
har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.
Som verksamhetsutvecklare ligger ansvaret för att samordna och leda projekt med fokus på
verksamhetsförändring och kvalitetsutveckling, arbeta med planerings- och uppföljningsprocesser
samt driva verksamhetsutvecklingsfrågor inom omsorgen.
Systemutvecklare/avgiftshandläggare

Systemutvecklare ansvarar för de olika datasystemen som finns inom omsorgen, samordnar
hemtjänstens planering samt tar fram och levererar statistik. Som avgiftshandläggare handlägger man
alla avgifter inom omsorgen.
Äldreomsorg och funktionsnedsättning

Området 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.
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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.
Dessutom utgör området insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om 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, boende för barn och unga i form av familjehem och 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 såsom 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).
Områdeschef för äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri ansvarar för äldreomsorg (ÄO), Lagen om
särskilt stöd och service (LSS) och socialpsykiatri och har sju enhetschefer med nedanstående
ansvarområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vård och omsorgsboende Fyrklövern, utom nattpersonal
Vård och omsorgsboende Nya Björkhaga inkl. natt personal Fyrklövern
Hemtjänstgrupp 1 – Gamla Björkhaga, Centrumgrupp samt nattpatrull
Hemtjänstgrupp 2 – Grythyttans hemtjänst, Sörgården, Kyllervägsgruppen
och nattpatrull
Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dagcentral/dagrehabilitering och anhörigstöd
Personliga assistenter och socialpsykiatri
Daglig verksamhet samt gruppboende enligt LSS

Individ- och familjeomsorg

Inom detta område finns 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 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. Området svarar för kommunens bistånds- och avgiftshandläggning. Handläggningen
omfattar insatser enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Området 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. Kommunen har avtal med Migrationsverket om anordnande av boende
för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn.
Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar
(OSA) och särskilt anställningsstöd (SAS) som finansieras helt eller delvis av kommunen.
Områdeschef för individ- och familjeomsorg ansvarar för biståndsenhet, integration och
arbetsmarknadsenhet och har tre enhetschefer uppdelade på tre anvarsområden:
1.
2.
3.

Ensamkommande barn
Vuxenenhet, försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet och integration
Barn och ungdom och biståndshandläggning

Affärsverksamhet
Bergslagens Kommunalteknik har uppdraget att förvalta kommunens vattenförsörjning och
avloppshantering samt avfallshantering.

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.
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Resultatmål för 2017
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv 1 år som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen
är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål.
Måluppfyllelse mäts 31 december 2017 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges.
Kommunstyrelsens resultatmål är indelade i fem perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda
inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fem perspektiv är: Medborgare och brukare, Tillväxt och
utveckling, Miljö, Medarbetare samt Ekonomi.

Medborgare och brukare
Mål 1:

Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat

Indikator 1:

Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt.

Indikator 2:

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

Indikator 2:

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel
(%)

Mål 2:

Alla elever i åk 3 har adekvat läsförståelse

Indikator 1:

Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och
svenska som andraspråk, lägeskommun, andel (%)

Mål 3:

Alla elever har adekvat förmåga i matematik efter åk 6

Indikator 1:

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%)

Mål 4:

Antalet ungdomar inom kultur- och fritidsaktiviteter har ökat

Indikator:

Liv & Hälsa ung undersökning, antal unga i aktivitet

Mål 5:

Bemötandet i omsorgsverksamheten har förbättrats.

Indikator 1:

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, andel (%)

Indikator 2:

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)

Mål 6:

Antalet dagar från beslut till verkställighet i verksamheten har
minskat

Indikator 1:

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

Indikator 2:

Verkställighet i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt
LSS § 9,9, medelvärde
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Indikator 3:

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde

Indikator 4:

Väntetid i antal dagar från första kontaktillfället för ansökan vid nybesök
till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde

Indikator 5:

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)

Indikator 6:

Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt bistånd, andel (%)

Tillväxt och utveckling
Mål 1:

Kommunen har genom aktiv arbetsmarknadspolitik ökat den totala
sysselsättningen

Indikator:

Antal sysselsatta (dagbefolkning) och antal arbetstillfällen

Mål 2:

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

Indikator:

SKL:s mätning NKI (nöjd kund index)

Mål 3:

Hällefors kommun har förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs
ranking

Indikator:

Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat

Mål 4:

Utbildningsnivån i befolkningen har ökat

Indikator 1:

Andel (%) invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet
och högskola.

Mål 5:

Andel som har fibernät i kommunen har ökat

Indikator:

Post och telestyrelsens årliga bredbandskartläggning

Mål 6:

Kommunen har investerat minst 0,5 procent av kommunens investeringsbudget
för offentlig konst och utsmyckning

Indikator:

Investeringsredovisning

Miljö
Mål 1:

Minska pappersproduktionen genom att reducera utskick av papper till politiska
organ i kommunen.

Indikator:

Inventera till vilka politiska organ skickas handlingar digitalt.
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Mål 2:

Kommunen har ökat andelen resfria möten

Indikator 1:

Ekonomisystemet, konto för hyra av personbil

Indikator 2:

Personalsystemet, reseersättning med egen bil

Indikator 3:

Bokning av kommunens leasingbilar

Mål 3:

Kommunen har ökat andelen ekologisk och närproducerat livsmedel

Indikator:

Inköpsstatistik av leverantörerna

Mål 4:

Alla kök har sorterat avfall

Indikator:

Tecknade abonnemang för källsortering

Medarbetare
Mål 1:

Medarbetares engagemang, nöjdhet med sin arbetssituation har mäts och följts
upp

Indikator 1:

Resultaten mäts genom medarbetarundersökning.

Mål 2:

Medarbetares frisktal har ökat

Indikator 2:

Mätning av frisk- och sjuktal.

Ekonomi
Mål 1:

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

Indikator 1:

Resultatandel

Mål 2:

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

Indikator 1:

Nettokostnadsandel

Mål 3:

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

Indikator 1:

Självfinansieringsgrad

Mål 4:
Indikator 1:

Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag är minst 4,7 procent
Investeringsandel

Mål 5:

Amortering av långfristiga låneskulden är lägst 1,5 miljoner kronor

Indikator 1:

Långfristiga låneskulden
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Mål 6:

Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 1,0 miljoner
kronor

Indikator 1:

Pensionsskulden

Mål 7:

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

Indikator 1: Finansnettoandel
Mål 8:

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

Indikator 1:

Soliditet 1

Mål 9:

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

Indikator 1:

Soliditet 2
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Aktivitetsplan
Medborgare och brukare
Kommunövergripande
1. I nya kommunhuset Formens Hus ska entréplanet fyllas med olika öppna aktiviteter under året.
2. Kommunens hemsida ska utvecklas för att förbättra dialogen med invånare och öka invånares
möjligheter påverka verksamheten bl a genom medborgarundersökningar.
3. Kommunledningen ska utveckla dialogen med näringslivet.
4. Kommunens engagemang vad gäller samfällda enskilda vägar ska utredas.
Pedagogisk verksamhet, kultur/fritid och måltid
5. Extra stödinsatser av skickliga pedagoger ska sättas in i lägre stadier individuellt och i grupp
6. Insatser kommer genomföras för att öka simundervisning
7. Digitala tekniken i förskola och skola ska utvecklas och byggas ut.
8. Aktiviteter ska genomföras för att öka antalet elever i kultur- och fritidsaktiviteter i samspel
med grundskolan och gymnasieskolan.
9. Utredning för att belysa den framtida gymnasieskolans möjlighet ska genomföras.
10. Centralköket blir tillagningskök för pedagogiska måltider och Björkhaga kök tillagningskök för
vård och omsorg.
Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration
11. Implementering och genomförande kommer ske av äldreplanen och omsorgens värdegrund.
12. Utbildnings insats kommer ske kring BPSD (beteendemässig och psykiska symtom vid
demens).
13. Alla processer/rutiner kommer läggas in kvalitetsledningssystemet.
14. Vi arbetar efter vår modell Helga/Helmer
15. Stödboende för ensamkommande flyktingbarn ska planeras.
16. Utredning ska genomföras för att undersöka om placeringar i annan kommun kan avslutas
genom placering på i hemkommunen.
17. Biståndshandläggarnas roll och uppdrag ska tydliggöras.
18. Projekt ska utformas för att stödja språkträning och arbetspraktik till personer som står långt
från arbetsmarknaden
19. Planering för ett nytt vård och omsorgsboende startas upp.
20. Framtida sociala mötesplatser för äldre ska utvecklas.
21. Genomföra fyra kvalitetsråd för att öka kvaliteten, ökad tillgänglighet och medinflytande.

Tillväxt och utveckling
Kommunövergripande
1. Turistutredningen slutförs.
2. NyföretagarCentrum Bergslagen ska aktivt arbeta i Hällefors för att stimulera nyföretagande.
Projektet Arbetskraftsförsörjning och integration inom kommunerna i norra Örebro län ska
bidra till att stödja företagen i kompetensförsörjning.
3. Tillsammans med aktörer ska en fortsättning ske av utbyggnad av fiberkabel på landsbyggden.
4. Översiktsplanen ska färdigställas inklusive LIS planen (Landsbygdsutveckling i strandnära
läge) och arbetet med detaljplan avseende mark för företagsetablering ska påbörjas.
5. Handlingsplan ska tas fram för hur vi välkomnar nya universitetsstudenter, nyinflyttade och nya
medborgare till kommunen.
6. En uppföljning av den lokala utvecklingsplanen för Hjulsjö ska genomföras.
7. Plan ska tas fram för hur kommunen ska skapa förutsättningar för projektet Lake Resort
Bergslagen att etableras i kommunen.
8. En översyn ska ske kring kommunens och BOABs upphandlingar för att möjligöra de lokala
företagens konkurrenskraft gentemot upphandlingskraven.
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9. En plan ska tas fram för nybyggnation av bostäder.
10. Vi färdigställer centrumutredningen.
11. Program tas fram för hur Krokbornsparken, Lindholmstorpet och Björskogsnäs kan vidareutvecklas.
Pedagogisk verksamhet, kultur/fritid och måltid
12. Teknikprogrammet ska startas upp på gymnasieskolan.
13. Införandet av KomTek ska utredas.
14. Antalet teoretiska utbildningsplatser ökar och utbudet inom yrkesvux genom
Omvårdnadsutbildning, Restaurang och Livsmedels utbildning och industriteknisk utbildning.
15. Utbildningsvägar på distans ska erbjudas.
Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration
16. Särskilda insatser genomförs för att matcha individer från försörjningsstöd till arbetspraktik,
arbetsträning eller tillfälliga anställningar.
17. Alla 16-17 åringar ges möjlighet till feriepraktik.

Miljö
Kommunövergripande
1. Riktlinjer för utformning, hantering och distribution av ärendehandlingar ska utformas.
2. Läsplattor köps in till politiska ledamöter och utbildning genomförs.
3. I alla kommunens upphandlingar ska ett hållbarhetsperspektiv beaktas när kravprofil upprättas.
4. Utredning ska genomföras för att se vilken teknik som kan användas för att vi digitalt medverka
på möten men inte behöva resa.
Pedagogisk verksamhet, kultur/fritid och måltid
5. Upphandling bör innehålla krav på att produkter ska närproduceras och vara ekologiska.
6. Alla kök ska byggas om för att möjliggöra sortering av allt avfall.
Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration
7. TES ska användas som planeringsverktyg för att ruttoptimerar.

Medarbetare
Kommunövergripande
1. En grundläggande chefsutbildning genomförs för kommunens alla chefer.
2. En handlingsplan tas fram för att aktivt förebygga ohälsa på arbetsplatserna och sänka
sjukfrånvaron.
3. Rehabiliteringspolicyn och rutiner för tidig rehabilitering ska utvecklas.
4. En medarbetarenkät ska göras varje år med början 2017. Enkäten ska ingå som en del i det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
5. Time-Care Pool ska användas för att mer kostnadseffektivt administrera vikarier inom omsorg
och skola.
6. Arbetsgivare och fackliga organisationer ska tillsammans implementera samverkansavtalet
genom besök på arbetsplatserna.

Ekonomi
Kommunövergripande
1. Ett nytt uppföljningssystem ska implementeras som ger tidigare varningssignaler vid befarade
avvikelser.
2. Riktlinjerna för verksamhets och ekonomistyrningspolicyn ska utvärderas.
3. Ny resursfördelningsmodell ska påbörjas.
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Driftbudget 2017
Verksamhetsområde (tkr)

2016
2016
2016
Intäkts- KostnadsNettobudget
budget
budget
Politisk verksamhet
1 154
5 923
4 769
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd
827
31 158
30 331
Plan och bygglovsverksamhet
0
3 486
3 486
Näringslivsbefrämjande åtgärder
63
2 785
2 722
Turism
0
1 374
1 374
Gator, vägar, parker, utemiljö
20
14 423
14 403
227
1 603
1 376
Miljö- & hälsoskydd,miljö,hälsa hållbar utv
Räddningstjänst och krisberedskap
517
7 487
6 970
Fritid och kultur
855
19 159
18 304
Fritidsverksamhet
571
9 728
9 157
Kulturverksamhet
160
5 430
5 270
Kulturskola
124
4 001
3 877
Pedagogisk verksamhet
30 728
162 343 131 615
Förskola
6 325
35 765
29 440
Grundskola inkl förskoleklass och fritids
13 766
79 154
65 388
Gymnasieskola
7 697
37 998
30 301
Vuxenutbildning inkl SFI
2 893
6 955
4 062
Gem adm pedagogisk verksamhet
47
2 471
2 424
Vård och omsorg
43 999
208 794 164 795
Vård och omsorg om de äldre
12 823
115 374 102 551
Öppen verksamhet
233
4 555
4 322
LSS och funktionsnedsättning
19 049
48 033
28 984
Färdtjänst
0
1 800
1 800
Individ och familjeomsorg inkl social psyk.
11 687
33 509
21 822
Gem adm vård och omsorg
207
5 523
5 316
Flyktingmottagande
17 045
17 178
133
Arbetsmarknad
4 106
5 545
1 439
Affärsverksamhet
5 389
6 487
1 098
Gemensamma lokaler
19 858
21 044
1 186
Gemensam verksamhet
7 098
28 963
21 865
Kostverksamhet
9 210
9 216
6
Central lönepott
0
0
0
Central buffert
0
1 982
1 982
Ej utfördelade extra medel
0
0
0
Intern ränta
5 014
0
-5 014
Pensionskostnader
0
10 389
10 389
Total
145 283 528 181 382 898
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2017
2017
Intäkts- Kostnadsbudget
budget
1 154
6 073
827
31 795
0
2 704
63
4 654
0
874
20
14 187
227
1 651
517
7 725
855
19 285
571
9 854
160
5 430
124
4 001
30 728
168 888
6 325
37 610
13 766
81 799
7 697
38 328
2 893
7 680
47
3 471
68 999
242 168
12 823
119 373
233
4 555
19 049
50 908
0
1 800
36 687
60 009
207
5 523
18 545
18 678
4 106
6 145
5 389
6 187
19 858
20 338
7 098
29 926
9 210
9 216
0
6 800
0
2 079
0
0
3 494
0
0
10 932

170 263

2017
Nettobudget
4 919
30 968
2 704
4 591
874
14 167
1 424
7 208
18 430
9 283
5 270
3 877
138 160
31 285
68 033
30 631
4 787
3 424
173 169
106 550
4 322
31 859
1 800
23 322
5 316
133
2 039
798
480
22 828
6
6 800
2 079
0
-3 494
10 932

578 510 408 247

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017

Investeringsbudget 2017
Projekt/ändamål (tkr)

IT KNÖL-samarbetet
Gemensamma resurser IT
Licenser (microsoft)
Ut-/ombyggnad IT-infrastruktur
Nya datorer administration
Utbyggnad av servermiljö
Utveckling av IT-funktioner/säkerhet
Utbyte av backupsystem
Reservkraft Brandstation
Nya datorer bildningsområdet
Uppgradering av programvaror
Nya datorer omsorgsområdet
TimeCare pool
Kontorsmöbler
Inventarier bildningsområdet
Inventarier omsorgsområdet
Omvårdnadshjälpmedel
Nytt resecentrum/plattform
Kommunförvaltningen

Investeringar lokalresursplan
Fastighetsförvaltningen

Tillgänglighetsanpassning gata
Ombyggnad gator i samband VA
Broar reainvesteringar
Upprustning av gatljusnätet
Parkinvesteringar enligt plan
Trädrad vid Schillingvägen
Lekplatser enligt plan
Badplatser enligt plan
Ledningsnät VA
Dagvattenledningar
VA-anläggning
Avfall och återvinning
Bergslagens Kommunalteknik

Total investeringsvolym
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2016
budget
(inkl TB)
65
120
100
200
100
100
150
350
150
150
100
200
150
400
750
3 085

2017
budget

12 357
12 357

4 800
4 800

500
2 500
300
1 235
250
400
50
50
2 700
1 100
1 500
10 585

500
2 500
300
1 880
250
50
50
2 500
1 000
2 000
150
11 180

26 027

19 355

65
120
100
200
100
100
150
150
490
100
100
100
400
200
300
300
400
3 375
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Datum

2016-11-17

Revisionsreglemente för Hällefors kommun, dnr KS 16/00256
Beslutsunderlag
Revisionsreglemente för Hällefors kommun
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium anser att Hällefors kommuns
revisionsreglemente i vissa delar är otydligt och i någon mån otidsenligt.
Presidiet har därför under 2016 tillsammans med kommunförvaltningen och i
samråd med revisorerna utarbetat ett förslag till nytt revisionsreglemente.
I förslaget har vissa delar av tidigare gällande reglementet lämnats orörda,
medan ett antal paragrafer har förtydligats eller helt eller delvis skrivits om.
Reglementet har också disponerats om en del jämfört med tidigare. Med
anledning av detta anser kommunförvaltningen att dokumentet ska behandlas
som ett nytt dokument, inte en revidering av det tidigare reglementet.
De förändringar som gjorts i förhållande till tidigare revisionsreglemente
syftar i första hand till att förtydliga revisionens roll i den kommunala
organisationen, både avseende dess självständighet i förhållande till nämnder,
beredningar och utskott och avseende fullmäktiges förhållande till revisionen.
I reglementet har också förtydligats att det är fullmäktiges presidium som i det
löpande arbetet företräder fullmäktige i förhållande till revisionen. Exempel
på detta är beredningen av revisionens budget och granskningen av
revisionens räkenskaper.
Förtydliganden har också gjorts avseende revisorernas yttranderätt och
arbetsformer. Avseende revisorernas närvaranderätt finns anledning att i
sammanhanget betona att ordförande i nämnd eller utskott som behandlar
individärenden enligt lag och praxis kan neka revisionen att närvara vid
behandlingen av sådant ärende. Eftersom granskning av enskilda
individärenden ligger utanför revisionsuppdraget, har bedömts att detta inte
behöver förtydligas i reglementet.
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Ekonomi

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till revisionsreglemente för Hällefors kommun antas att gälla från
och med 2017-01-01.
Tidigare revisionsreglemente för Hällefors kommun upphör att gälla vid
utgången av 2016-12-31.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare
Mathias Brandt kortfattat.
Hans-Otto Pohlmann (GL) yrkar att ”bör” ska bytas mot ”ska” i § 6.
Ritha Sörling (V) ansluter sig till Hans-Otto Pohlmanns (GL) yrkande.
Lars-Göran Zetterlund (C), Christina Johansson (M), Annahelena Jernberg (S)
och Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på Hans-Otto
Pohlmanns yrkande och finner att det vinner bifall.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslaget till revisionsreglemente för Hällefors kommun antas att gälla från
och med 2017-01-01, med förändring av ”bör” till ”ska” i § 6.
Tidigare revisionsreglemente för Hällefors kommun upphör att gälla vid
utgången av 2016-12-31.
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§1 Revisionens roll
Revisorerna arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom
nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De
granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i
kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som
fullmäktige utser i företagen.

§ 2 Revisionens formella reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för
revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer, till exempel
stiftelselagen.
Förbundsordningarna i kommunalförbund och regionförbund ger de
grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i
offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning och sekretesslag,
förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling med flera.
Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.

§ 3 Revisorernas antal och organisation
Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för
en mandatperiod.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under
mandatperioden, förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§4
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

§5
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och
suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i
kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

§6
Revisorerna väljer själva inom sig en ordförande och en vice ordförande.
Ordförande bör representera oppositionen.
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§7
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i
mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

§ 8 Revisorernas uppgifter
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till
kommunen lämnade donationsstiftelser.

§9
Vid behandlingen av ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt
att yttra sig.

§ 10
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och
godkända revisorer till kommunens företag.

§ 11 Revisorernas ekonomi och förvaltning
För beredning av revisorernas budget ansvarar fullmäktiges presidium utifrån
revisionsplan för kommande år.

§ 12
Respektive företag svarar för kostnaden för lekmannarevisorerna i
aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträde till dessa.

§ 13
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder
revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 14
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium.
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna
granskning.

§ 15 Revisorernas arbetsformer
Revisorerna får kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedning och nämnder till sina sammankomster.

§ 16
Revisorerna har rätt att närvara vid sammanträden i nämnd, utskott och
beredning.
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§ 17
Revisorerna återkopplar sitt löpande arbete i träffar med fullmäktiges
presidium fyra gånger per år.

§ 18
Protokoll ska föras då revisionen går till beslut. Protokollet justeras av
ordförande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den. Revisorernas protokoll ska delges
kommunfullmäktige.

§ 19
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet
fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas
av ordförande och ytterligare en person som revisorerna utser.

§ 20 Revisorernas sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin
granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt
god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler.
Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

§ 21
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder
revisorerna och lekmannarevisorerna.

§ 22 Revisorernas rapportering
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige
bestämmer.

§ 23
Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till styrelsen snarast,
dock senast i oktober månad varje år.

§ 24
Revisorerna redovisar löpande resultat av sin granskning till fullmäktige. De
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna
tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad.
Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla
ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska
bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter
som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.
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§ 25 Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning
och om sin förvaltning när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande
svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt efter
att beredning har skett.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelse med anledning av sin
granskning när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

§ 26 Revisorernas arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
fullmäktige fastställt arkivreglemente.

§ 27 Reglementets giltighet
Reglementet gäller från den 1 januari 2017 till dess fullmäktige fattar annat
beslut.
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Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning, dnr
KS 15/00001
Beslutsunderlag
Delegeringsordning för kommunstyrelsen, avsnitt 8.3
Ärendet
I samband med att tidigare fastighetsekonom avslutade sin tjänst i Hällefors
kommun, rekryterades en delvis ny funktion med titeln fastighetskoordinator.
Fastighetskoordinator kommer organisatoriskt att ligga under kommunchef,
medan tidigare fastighetsekonom var en del av ekonomi- och it-avdelningen.
Detta innebär att delegeringsordningen i de delar som tidigare berört
fastighetsekonom och ärenden kopplade till den funktionen, måste förändras.
Kommunförvaltningen föreslår att de delar under avsnitt 8.3 som tidigare
legat på ekonomichef, nu läggs på kommunchef samt i vissa fall
fastighetskoordinator.
De bitar som föreslås läggas på fastighetskoordinatorn bedöms av
förvaltningen beröra dennes vardagliga arbetsuppgifter och innebär inga
principiellt viktiga frågor. I förslaget ligger bland annat uppsägning, arrende
och uthyrning om högst 5 år, upprättande och godkännande av grannintyg
samt upplåtelse av mark för nöjesmarknad på fastighetskoordinator. Delar
som tidigare legat på kommunstyrelsen ordförande föreslås inte förändras.
Ekonomi

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning antas.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare
Mathias Brandt kortfattat.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande avtal vilken besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Christina Johansson (M).
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslaget till revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning antas.

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2016-11-07
Kommunförvaltningen
Birgitta Berggren, 0591-64311
birgitta.berggren@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Medborgarlöften för Hällefors 2017
Beslutsunderlag
Underlag från brottsstatistik, trygghetsundersökningar, medborgardialoger
polisens händelserapporter och utdrag ur Hobit (händelse och
brottsinformationstjänst, polisens webbaserade kartsystem)
Ärendet
Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med
samverkansöverenskommelser, kommun-polis 2016-2019, 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.
Utifrån medborgarnas synpunkter och tillgänglig statistik vill Polisen och
Hällefors kommun utveckla följande områden under 2017.
1. Genomföra trygghetsvandringar/trygghetsdialoger i samverkan med
boende, föreningar och näringsidkare i kommunens olika områden där
invånarna känner sig mindre trygga. Dialogerna ska ligga till grund för
framtida trygghetsskapande åtgärder.
2. Förbättra dialogen mellan Polis och människor som drabbats av brott. När
förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en
utredare tilldelats ärendet.
3. Aktiv närvaro i syfte att öka synligheten samt uppdaga trafik och
drogrelaterade brott. Förutom repressiva åtgärder ska även samtliga
personer mötas ett erbjudande om hjälp till vård från samhällets olika
skyddsnät.
Ekonomi

Innebär inga utökade kostnader utöver redan beslutad strategisk
samverkansöverenskommelse.
Folkhälsa

Medborgarlöften underlättar för ett systematiskt arbete inom området,
vilket bedöms ha positiva effekter på folkhälsan.
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Miljö

Fler synliga poliser och trygghetsvandringar bedöms kunna bidra till en
tryggare miljö och mindre skadegörelse.
Brottsförebyggande rådets förslag till beslut
1. Genomföra trygghetsvandringar/trygghetsdialoger i samverkan med
boende, föreningar och näringsidkare i kommunens olika områden där
invånarna känner sig mindre trygga. Dialogerna ska ligga till grund för
framtida trygghetsskapande åtgärder.
2. Förbättra dialogen mellan Polis och människor som drabbats av brott. När
förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en
utredare tilldelats ärendet.
3. Aktiv närvaro i syfte att öka synligheten samt uppdaga trafik och
drogrelaterade brott. Förutom repressiva åtgärder ska även samtliga
personer mötas ett erbjudande om hjälp till vård från samhällets olika
skyddsnät.

Christina Johansson
Ordförande
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Datum

2016-10-14
Kommunförvaltningen
Birgitta Berggren
birgitta.berggren@hellefors.se

Medborgarlöften för Hällefors 2017
Bakgrund
Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med
samverkansöverenskommelser, kommun – polis 2016-2019, 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.
Process och framtagande av medborgarlöften i Hällefors
Under hösten 2016 har polisen och Hällefors kommun analyserat den aktuella
brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för
detta har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, medborgardialoger,
polisens händelserapporter och utdrag ur Hobit (händelse och
brottsinformationstjänst, polisens webbaserade kartsystem).
Medborgarlöften
Utifrån medborgarnas synpunkter och tillgänglig statistik vill Polisen och
Hällefors kommun utveckla följande områden under 2017
1. Genomföra trygghetsvandringar/trygghetsdialoger i samverkan med
boende, föreningar och näringsidkare i kommunens olika områden där
invånarna känner sig mindre trygga. Dialogerna ska ligga till grund för
framtida trygghetsskapande åtgärder.
2. Förbättra dialogen mellan Polis och människor som drabbats av brott. När
förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en
utredare tilldelats ärendet.
3. Aktiv närvaro i syfte att öka synligheten samt uppdaga trafik och
drogrelaterade brott. Förutom repressiva åtgärder ska även samtliga
personer mötas ett erbjudande om hjälp till vård från samhällets olika
skyddsnät.
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Uppföljning
Löfte 1 följs upp genom:
- Antal genomförda trygghetsdialoger
Löfte 2 följs upp genom:
- Internredovisning inom Polisens utredningsavdelning.
Löfte 3 följs upp genom:
- Löftet följs upp genom att Polisen registrerar antalet kontroller på
aktuella platser via Polisens händelserapporter.
- Löftet följs upp genom antalet förebyggande insatser och aktiviteter som
genomförs på aktuella platser från kommunen.
Kommunikation
Arbetet med överenskommelse och medborgarlöften ska vara transparant.
Extern information sker tertialvis utifrån övergripande uppföljning av
medborgarlöften i samband med brottsförebyggande rådets möten. Detta
kommuniceras genom press samt via kommunens och polisens hemsidor.

Christina Johansson
Ordförande BRÅ

Thomas Jäderqvist
Lokal polisområdeschef
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VA-taxa för Hällefors kommun 2017, dnr KS 16/00268
Beslutsunderlag
Protokoll från direktionens sammanträde 2016-09-23, § 85, § 89
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2017
Ärendet
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med förslag till
anläggnings- och Brukningstaxa-VA för Hällefors kommun 2017.
Direktionen beslutade på sammanträde 2016-09-23 att godkänna förslaget till
VA-taxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas
ska framgå.
Ekonomi

Förbundet arbetar med en långsiktig ekonomisk planering som visar en
prognos för de 15 närmaste åren. Planeringen tar hänsyn till intäkter,
kostnader och planerade investeringar. Prognosen visar att en höjning av
brukningstaxan med två procent av intäktsramen för år 2017 behövs.
Övriga avgifter som bl.a. innefattar frusen vattenmätare, avstängning av
vatten m.m. föreslås höjas med två procent. Arbetet pågår med en justering
av taxan för att uppnå en mer rättvis taxa som innebär at flerbostadshus,
industri och övriga fastigheter kommer få en större höjning än villataxan av
den fasta avgiften. Den rörliga avgiften höjs för samtliga. Förslaget innebär
att en normalvilla som förbrukar 150 kbm/år får en ökning med 97 kronor
per år.
För Hällefors kommun föreslås en höjning av brukningstaxa med 2 %
(§14-§22) och en höjning av anläggningstaxa med 15 % (§5-§13) för VA
för år 2017. Detta innebär fortsatt att priset för en normalvilla som ansluter
sig till det kommunala vatten-, spillvattennätet blir 135500 kronor.
Avgifterna tas ut som fyra stycken parametrar; framdragning av
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servisledning, upprättande av förbindelsepunkt, avgift per kvm tomtyta och
avgift per lägenhet.
Folkhälsa

Förslaget på VA-taxa bedöms inte medföra några negativa konsekvenser
för folkhälsan.
Miljö

I förslaget till ny VA-taxa har hänsyn tagits till de utsläppsvillkor som
förbundet har att följa och de krav som måste tillgodoses i enlighet med
Miljöbalken.
Förvaltningens förslag till beslut
-

VA-taxa för Hällefors kommun 2017 antas.

-

Taxan ska gälla från och med 2017-01-01.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
VA-taxa för Hällefors kommun 2017 antas.
Taxan ska gälla från och med 2017-01-01.
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TAXA
för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning .
Antagen av kommunfullmäktige den 2016-XX-XX.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hällefors kommun.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
§1

För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.
§2

Avgifterna utgörs av
Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en
allmän va-anläggning.
Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
§3

I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Förvaltning
Kontor
Butiker
Utställningslokaler
Restauranger
Hotell
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4

4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet

Ja

Nej

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms
a)
b)
c)

d)
d)

e)*

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

Med moms

32 200,00

40 250,00

36 800,00

46 000,00

en avgift per lägenhet 1-8

13 800,00

17 250,00

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

10 580,00

13 225,00

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,
en avgift per m2 tomtyta

en avgift per lägenhet 9-

32,00

8 280,00

40,00

10 350,00

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad
som föreskrivs i 8.2.
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§6

6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms
a)
b)
c)

d)*

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df
en avgift per m2 tomtyta
1 – 5 000 m2
5 001 – 10 000 m2
10 001 – 20 000 m2
20 001 – 50 000 m2
50 001 m2 -

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

Med moms

59 989,00

74 986,25

70 421,00

88 026,25

38,00
33,00
29,00
24,00
20,00

47,50
41,25
36,25
30,00
25,00

20 084,00

25 105,00

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner.

6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan, om godtagbar säkerhet
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
§7

7.1
§8

Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande.

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål,
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar
Avgifter i övrigt:

90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

-

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

Grundavgift Df utan FP

5.1 c)

5.1 e)
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30%
-

50%
-

20%
100%

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%
30%
-

50%

20%

-

-

100%

-

50%

20%

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e),
eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Med moms

0,00

0,00

§ 10
Vakant
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta –
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.

13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en fast avgift per år
Villor och småhus med max två
lägenheter
1 st qn 2,5 m³/h
Flerbostadshus, företag och övrigt
1 st qn 2,5 m³/h
2 st qn 2,5 m³/h
3 st qn 2,5 m³/h
1 st qn 6,0 m³/h
2 st qn 6,0 m³/h
3 st qn 6,0 m³/h
1 st qn 10,0 m³/h
2 st qn 10,0 m³/h
3 st qn 10,0 m³/h
1 st 50-80 mm
1 st ≥ 100 mm

Med moms

2 492,80

3 116,00

5 235,20
10 470,40
15 705,60
15 705,60
31 411,20
47 116,80
47 116,80
94 233,60
141 350,40
141 350,40
433 945,60

en avgift per m3 levererat vatten

6 544,00
13 088,00
19 632,00
19 632,00
39 264,00
58 896,00
58 896,00
117 792,00
176 688,00
176 688,00
542 432,00

21,84

27,30

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift

Avgift per m3

14.1 a)

14.1 b)

V

S

Df

Dg

70%

70%

-

-

40%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

60%

-

-

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150
m3/lägenhet.
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och
miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
§ 15

Vakant
§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och
fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten
och spillvatten är avsevärd.
§ 17

Vakant
11

§ 18
Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

562,40

703,00

Avstängning av vattentillförsel

562,40

703,00

Uppsättning av vattenmätare

562,40

Påsläpp av vattentillförsel

562,40

703,00
703,00

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 123,20

1 404,00

Länsning av vattenmätarbrunn

562,40

703,00

Undersökning av vattenmätare

652,80

Förgäves besök

562,40

Extra mätaravgift för pulsmätare
qn 2,5
qn 6
qn 10

För frusen, skadad, förkommen eller
förstörd vattenmätare

Arbetstid per timme

703,00

1 229,60
1 702,40
1 912,00

1 537,00
2 128,00
2 390,00

597,60
21,84

747,00
27,30

1 215,20

Tillfälligt vattenuttag från brandpost
Fast avgift per tillfälle
Á-pris per kbm

816,00

562,40

1 519,00

703,00

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter
överstigande det normala hushållsspillvattnets.
12

§ 20
Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag
betalningen skulle skett.
Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22

Vakant

TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2017-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Datum

2016-11-17

Förslag till avfalls- och slamtömningstaxa för Hällefors
kommun 2017, dnr KS 16/00267
Beslutsunderlag
Protokoll från direktionens sammanträde 2016-09-23, § 93
Förslag till avfall och slamtömningstaxa Hällefors kommun 2017
Ärendet
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med förslag till avfall och
slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2017.
Direktionen beslutade på sammanträde 2016-09-23 att godkänna förslaget till
avfall och slamtömningstaxa samt att skicka det till medlemskommunen för
beslut.
Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på
slam minst en gång per år om inte dispens sökts för glesare hämtning.
Slamtömningen är en helt egen verksamhet och taxan bygger på tre delar;
entreprenadskostnad för den som utför slamtömningen, reningsverkets
kostnad för behandling av slammet och slutligen en administrationskostnad.
Ekonomi

För Hällefors kommun föreslås en höjning av slamtömningstaxan för år
2017.
• Avgiften för tömning av enskilt avlopp ökar med 25 kr per tömning
inklusive 4 kbm och 20 meter slang
• Avgift för låst lock vid slamtömning införs med 75kr (per styck)
• Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall för
slamtömning införs med 110kr (per tillfälle)
• I och med att taxan föreslås höjas för år 2017 innebär det att ökade
kostnader som uppstår för verksamhetsåret finansieras.
För Hällefors kommun förseslås en höjning av avfallstaxa för år 2017.
• Grundavgift villa höjs med 43 kr
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Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(2)

•
•
•
•

•

Grundavgift för fritidshus, flerfamiljshus och verksamheter höjs
med 40 kr
Årsavgift för villa, hämtning varannan vecka av matavfall blir 1855
kr (43 kr längre än 2016)
Årsavgift för villa, hämtning varannan vecka av blandat avfall blir
3293 kr (11 kr högre än 2016)
Perioden för sommarhämtning förlängs från vecka 39 till vecka 41
p g a att vintrarna är sena, vilket innebär att efterfrågan från
fritidshusägarna om längre hämtningsperiod på hösten har
uppkommit
Avgift för överfulla kärl införs med 100 kr (per kärl)

Folkhälsa

Förslaget på slamtömningstaxa bedöms inte medföra några negativa
konsekvenser för folkhälsan.
Miljö

Förslaget på slamtömningstaxa bedöms inte medföra några negativa
konsekvenser för miljön.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Avfall och Slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2017 antas.

-

Taxan ska gälla från och med 2017-01-01.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Lars-Göran
Zetterlund (C) fråga gällande avgift för låst lock vilken besvaras av Christina
Johansson (M) och Annahelena Jernberg (S).
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Avfall och Slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2017 antas.
Taxan ska gälla från och med 2017-01-01.

Förslag till
Avfallstaxa
Hällefors kommun
2017
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Allmänt …........................................................................................................
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AVFALLSTAXA
för Hällefors kommun
Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6 Miljöbalken.
Taxan antogs 2016-XX-XX av kommunfullmäktige i Hällefors kommun och gäller
från och med 2017-01-01.

ALLMÄNT

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall
och därmed jämförbart avfall i Hällefors kommun utgår med de belopp och på de
villkor som framgår av denna taxa och gällande Renhållningsordning.
Angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt.

Avgiften avser årspris i kronor om inget annat anges.

ADMINISTRATIVA REGLER

Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall.

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.

GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT

Avgiften för ett abonnemang består av en grundavgift som tas ut per hushåll (ett
eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera.

Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, återvinningsstationer,
avfallsplanering, farligt avfall, information och kundtjänst.

3

VAL AV ABONNEMANG
Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang:

HÄMTNING AV MATAVFALL
Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion.

HEMKOMPOSTERING

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska
användas under hela hämtningsperioden.

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl.
Allt körs till förbränning.
Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska
ske oavsett val av abonnemang.
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll)
Fast avgift
Rörlig avgift

770 per hushåll

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och
hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym
Varannan vecka

Restavfall, kärlvolym

140 L
410

190 L

240 L

370 L

660 L

675

969

1 314

1 899

190 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

675

969

1 314

1 899

1 gång/kvartal

249

Varannan vecka
Var 4:e vecka

452

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym
Var 4:e vecka

452

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

190 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

2 522

3 622

4 912

7 102

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 190 l kärl för restavfall
770+410+675= 1 855 kr/år
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41
Fast avgift
Rörlig avgift

620 per hushåll

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och
hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym
Varannan vecka

Restavfall, kärlvolym

140 L
294

190 L

240 L

370 L

660 L

406

583

791

1 143

190 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

406

583

791

1 143

1 gång/kvartal

162

Varannan vecka
Var 4:e vecka

272

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym
Var 4:e vecka

272

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

190 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

1 570

2 255

3 058

4 421

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 190 l kärl för restavfall
620+294+406= 1 320 kr/år
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang
Fast avgift
Rörlig avgift

620 per hushåll

Matavfallskärl: pris per hushåll
Övriga kärl: pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och
hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

3 gånger/vecka

102

1 gång/vecka

102

2 gånger/vecka
Varannan vecka

Restavfall, kärlvolym

102
102

190 L

240 L

370 L

3 gånger/vecka

660 L
19 374

2 gånger/vecka
1 gång/vecka

1 525*

Var 4:e vecka

452

Varannan vecka

675

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

190 L

1 gång/vecka

Varannan vecka

675

Var 4:e vecka

452

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

190 L

2 gånger/vecka
1 gång/vecka

5 701*

Varannan vecka

2 522

2 189

2 969

240 L

370 L

660 L

2 189

2 969

4 293

240 L

370 L

660 L

969

969

8 186
3 622

1 314

1 314

11 102

4 912

Hämtning tätare än 1 gång/vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
*Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

7

11 396

4 293
1 899

1 899

42 613
16 051

7 102

VERKSAMHET, helårsabonnemang
Fast avgift
Rörlig avgift

620 per verksamhet

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och
hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym
3 gånger/vecka
2 gånger/vecka
1 gång/vecka

Varannan vecka

Varannan vecka**

Restavfall, kärlvolym

140 L
14 387

8 463
3 188
1 411

410

190 L

240 L

370 L

3 gånger/vecka

660 L
19 374

2 gånger/vecka
1 gång/vecka

1 525*

Var 4:e vecka

452

Varannan vecka

675

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

190 L

1 gång/vecka

Varannan vecka

675

Var 4:e vecka

452

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

190 L

11 396

2 189

2 969

240 L

370 L

660 L

2 189

2 969

4 293

240 L

370 L

660 L

969

969

1 314

1 314

3 gånger/vecka

4 293
1 899

1 899

72 441

2 gånger/vecka
1 gång/vecka

5 701*

Varannan vecka

2 522

8 186
3 622

11 102

4 912

Hämtning tätare än 1 gång/vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
*Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
** Gäller endast i kombination med 1 st 190 l kärl för brännbart avfall med hämtning
varannan eller var 4:e vecka.
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42 613
16 051

7 102

SLAMTÖMNINGSAVGIFTER
Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning.
Tjänst

Tömning enligt körturlista av brunn eller tank
upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning)
Tillägg för större volym (per m³)

Tillägg för slangdragning (per meter)

1 144

235
14

Tillägg för låst lock (per styck)

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)
Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning)
Bomkörning (per tillfälle)

Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall (per tillfälle)

9

75

1 309

893

943
110

TILLÄGGSAVGIFTER
Tjänst
Gångavståndstillägg över 5 meter (per meter)*

2,60

Tvätt av kärl (per kärl)**

160

Felsorteringsavgift (per kärl)

Abonnemangsbyte/Byte av kärl/komplettering av kärl/intagning av
kärl (per tillfälle)
Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)
Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)
Överfullt kärl (per kärl)

Framkörningsavgift (per tillfälle)

145
110
110
190
100
625

Budad tömning av 140 l kärl (per kärl)

100

Budad tömning av 190 l kärl (per kärl)

135

Budad tömning av 240 l kärl (per kärl)

145

Budad tömning av 370 l kärl (per kärl)

200

Budad tömning av 660 l kärl (per kärl)

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per
behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

* För kärl som placerats längre bort än 5 meter från stopplats för hämtningsfordon utgår en
extra avgift per hämtning för varje ytterligare meter.
Vid beräkning av gångavstånd gäller att varje trappsteg som måste passeras räknas som 1
meter. Passage genom olåst dörr räknas som 3 meter. Låst dörr som 8 meter.
** Gäller endast vid beställning av minst 10 kärl samtidigt.

10

290

1 115

Sida

1(3)
Datum

2016-11-17

Taxor för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, dnr KS
16/00271
Beslutsunderlag
Förslag till beslut, Bergslagens miljö- och byggnämnd, daterat 2016-10-10
Ärendet
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB), som är gemensam för
kommunerna Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesberg, kommer enligt
beslut i nämnda kommuners fullmäktigeförsamlingar, att byta namn från och
med 1 januari 2017. I samband med detta kommer också viss förändring i
uppdraget att ske i enlighet med antaget samverkansavtal.
Detta innebär att taxor som tidigare gällt för BMB nu ska gälla för
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, samt att taxor för nämndens nya
uppdrag måste fastställas. De nya taxorna avser tillsyn enligt alkohollagen,
tobakslagen och handel med vissa receptfria läkemedel.
Ekonomi

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

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

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Följande taxor som tidigare gällt för Bergslagens miljö- och byggnämnd ska
från och med 1 januari 2017 gälla för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen:
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Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen med justeringsfaktor 0,8 som
gäller från 1 juli 2011.
Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på
bygglov som gäller från 1 juli 2015.
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som gäller från 1 januari
2012.
Taxa för tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen som gäller från 1 januari
2009.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller från 1
januari 2014.
Timtaxa för samtlig verksamhet som gäller från 1 januari 2010.
Samt följande nya taxor som ska gälla för samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen:
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen
som gäller från 1 januari 2005 (med komplettering av taxa för kunskapsprov
enligt alkohollagen som gäller från 1 augusti 2011).
Taxa för tillsyn och avgifter för vissa receptfria läkemedel som gäller från 1
augusti 2011
--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
Följande taxor som tidigare gällt för Bergslagens miljö- och byggnämnd ska
från och med 1 januari 2017 gälla för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen:
Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen med justeringsfaktor 0,8 som
gäller från 1 juli 2011.
Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på
bygglov som gäller från 1 juli 2015.
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som gäller från 1 januari
2012.
Taxa för tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen som gäller från 1 januari
2009.
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller från 1
januari 2014.
Timtaxa för samtlig verksamhet som gäller från 1 januari 2010.
Samt följande nya taxor som ska gälla för samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen:
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen
som gäller från 1 januari 2005 (med komplettering av taxa för kunskapsprov
enligt alkohollagen som gäller från 1 augusti 2011).
Taxa för tillsyn och avgifter för vissa receptfria läkemedel som gäller från 1
augusti 2011
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FÖRSLAG TILL BESLUT

Bergslagens
Miljö- och Byggnämnd
Hällefors Lindesberg
Ljusnarsberg Nora

2016-10-10

Dnr A-2016-163:1

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd
Administrativa enheten
Malin Sjöberg
Tfn. 0581-811 15
info@bmb.se

Taxor för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Förslag till beslut
Bergslagens miljö- och byggnämnd föreslår kommunstyrelserna i Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora att föreslå respektive
kommunfullmäktige att följande taxor som tidigare gällt för Bergslagens
miljö- och byggnämnd även ska gälla för Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen från och med 1 januari 2017:
 Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen med justeringsfaktor
0,8 som gäller från 1 juli 2011.
 Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan
krav på bygglov som gäller från 1 juli 2015.
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som gäller från 1
januari 2012.
 Taxa för tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen som gäller från 1
januari 2009.
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller
från 1 januari 2014.
 Timtaxa för samtlig verksamhet som gäller från 1 januari 2010.
Dessutom ska följande taxa gälla för Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen gälla från och med 1 januari 2017, då ansvarsområdet om tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen och handel med vissa receptfria läkemedel
tillförs nämnden:
 Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och
tobakslagen som gäller från 1 januari 2005 (med komplettering av
taxa för kunskapsprov enligt alkohollagen som gäller från 1 augusti
2011)
 Taxa för tillsyn och avgifter för vissa receptfria läkemedel som
gäller från 1 augusti 2011.
Ärende
Med anledning av att Bergslagens miljö- och byggnämnd byter namn till
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med 1 januari 2017 ska
även nämndens taxor uppdateras med rätt namn. Dessutom tillkommer
enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut ansvarsområdet att nämnden ska
utöva tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)
och om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).
Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

info@bmb.se
http://www.bmb.se
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Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige i samverkanskommunerna beslutade i juni 2016 om
namnförändring av Bergslagens miljö- och byggnämnd till
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med den 1 januari 2017.
Samtidigt beslutades att nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen
(2010:1622) och tobakslagen (1993:581) och om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730).
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Malin Sjöberg
Tf förvaltningschef

Postadress

Besöksadress

Telefon / fax

E-post / www

Organisationsnr:

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Kungsgatan 41
Gamla Kirurgen

0581-810 00 vxl
0581-169 72 fax

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

2016-11-14

Peter Wiker
Peter.wiker@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Beslutsunderlag
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket.
Skollagen (2010:800) Skolverket.
Ärendet
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för kommande bidragsår
senast den sista december varje år. Statsbidraget delas ut under förutsättning
att kommunen följer villkoren i förordningen (2001:160).
Förordningen ändrades under 2015 och ändringen innebar att inkomsttaket
indexeras. Inkomsttaket ökar 2017 från 43 760 till 45 390 kronor. De nya
högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa som ska tillämpas från 1 januari 2017 är
dessa:
Förskola

Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak*

Dock högst…

3%
2%
1%

1 362 kr
908 kr
454 kr

Avgiftstak*

Dock högst…

2%
1%
1%

908 kr
454 kr
454 kr

Fritidshem

Barn 1
Barn 2
Barn 3
*

Med förskola eller fritidshem jämställs i förordningen pedagogisk omsorg samt omsorg som
erbjuds enligt 25 kap 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller skola inte erbjuds.
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Organisationsnr

HÄLLEFORS KOMMUN

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(2)

Skollagen fastslår att det är kommunen, alltså huvudmannen som slutligen
bestämmer avgifter i förskolan. Förvaltningen lämnar alltså ovanstående
avgifter som förslag till beslut.
Ekonomi

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka. Statsbidraget minskar därför troligen i motsvarande omfattning.
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.
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsen fastslår de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets
riktlinje

Tina Lanefjord
Skolchef

Peter Wiker
Utvecklingsstrateg
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Datum

2016-11-07
Kommunförvaltningen
Birgitta Berggren
birgitta.berggren@hellefors.se
Kommunstyrelsen

Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism, dnr KS
16/00290
Beslutsunderlag
Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism, kommunerna i norra
Örebro län
Ärendet
Sveriges nationella samordnare mot våldsbejakande extremism har utifrån
dialoger med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter samt
civilsamhällesaktörer dragit slutsatsen att arbetet mot våldsbejakande
extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form
av strategiskt dokument. En lokal handlingsplan för arbetet mot
våldsbejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta
samt konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.
Den Nationella samordnaren har tagit fram rekommendationer att utgå från
vid upprättande av en lokal handlingsplan eller annat strategiskt dokument.
Dessa punkter presenteras i förslaget för kommunerna i norra Örebro län.
Ekonomi

Ett strategiskt arbete mot våldsbejakande extremism innebär en utökad
kostnad inledningsvis. Men på lång sikt bedöms ett förebyggande arbete
vara besparande.
Folkhälsa

Förebyggande insatser på området bedöms ha positiva effekter på
folkhälsan.
Miljö

Brottsförebyggande rådet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
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Brottsförebyggande rådets förslag till beslut
-att anta dokumentet Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism,
kommunerna i norra Örebro län

Christina Johansson
Ordförande
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Inledning
Sedan år 2010 har ”Utvecklingsstrategi för Örebroregionen” 1 varit ett regionalt
vägledande dokument för samtliga kommuner och Region Örebro län. Strategin
fokuserar på fyra fokusområden. Ett av dessa är ”Kunskap och kompetens”. I
strategin framhålls att skolan är grunden för framtida kompetensförsörjning, för
hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individer att ha ett bra liv.
Särskilda mål finns för målområdet ”Kunskapslyft för barn och unga”. Anledningen
till att skolområdet lyftes in i utvecklingsstrategin var att Örebroregionen hade
behov av att höja skolresultaten.
Mot denna bakgrund vill länets kommuner tillsammans med Region Örebro län
fortsätta utvecklingsarbetet genom samverkan avseende ”Kunskapslyft barn och
unga”. Detta utvecklingsarbete bör det finnas en överenskommelse kring och därför
upprättas detta samverkansdokument som avser perioden år 2016 – 2022. Region
Örebro län har det samordnade ansvaret för att årligen följa upp och i nödvändiga
fall initiera en revidering av samverkansdokumentet.
En fördjupad samverkan med Örebro universitet är även viktig för att på ett
framgångsrikt sätt genomföra många av de aktiviteter som formuleras i
samverkansdokumentet. Ett nyckelområde är samverkan kring och utvecklingen av
lärarutbildningen och genom RUC – Regionalt utvecklingscentrum. RUC är ett
samverkansstöd för regionala nätverk och genomförande av kompetensutveckling. 2

Syfte
Syftet med samverkansdokumentet är att staka ut riktningen för ett långsiktigt
förbättringsarbete, genom samverkan och samhandling, som ska bidra till ett ökat
kunskapslyft för barn och unga i Örebro län. Mervärdet i samverkan och
samhandlingen är att alla elever ska nå skolans mål.
Syftet är också att på strategisk nivå driva och samordna frågor där regional
samverkan förstärker kvaliteten i länets skolor. Ett förstärkande kan exempelvis ske
genom att huvudmän och skolor drar nytta av erfarenheter och goda exempel från
varandra eftersom det redan nu pågår bra saker på skolor och förvaltningar. Det kan
1

”Utvecklingsstrategi för Örebroregionen”, Regionförbundet Örebro 2010
RUC leds av en styrgrupp med företrädare för skolhuvudmännen i regionen och universitetsrepresentanter
samt av adjungerad från Region Örebro län.
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till exempel ske genom att vi identifierar regionstärkande faktorer och
undervisnings- och utbildningsområden inom ramen för skollagen som behöver
förbättras.

Bakgrund
I januari år 2015 påbörjades arbetet att ta fram ”Regional handlingsplan för
kunskapslyft för barn och unga”.
En viktig utgångspunkt i arbetet med att arbeta fram handlingsplanen har varit att
identifiera och enas om utvecklingsområden där regionens aktörer i samverkan kan
åstadkomma mer för barn och unga i skolorna än vad var och en klarar av.
Kommunernas skolchefer har varit nyckelpersoner i arbetet. Dessa har inledningsvis
intervjuats för att få in tankar kring tematiska frågeställningar. Baserat på resultatet
av intervjuerna genomfördes en workshop där skolchefer, representanter för Region
Örebro län samt Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Örebro universitet
deltog. I samband med denna workshop gjordes också ett första urval av vilka
målområden som borde prioriteras.
Underlag och utgångspunkter för skolutvecklingen i Örebroregionen diskuterades
vid en konferens med kommunala och regionala politiker den 6 maj 2015. Här gavs
också information om vilka åtgärder som genomförs eller nyligen har genomförts
för att förbättra skolresultaten.
Under hösten år 2015 har frågan bearbetats i skolchefsgruppen vilket resulterat i ett
första samverkansdokument (ersatte handlingsplanen). Under januari-februari år
2016 har dokumentet ytterligare utvecklats och uppdaterats i samverkan med
kommunernas skolchefer och Region Örebro län (Tjänstemannastödet för skola,
utbildning och kompetensförsörjning).
Dokumentet diskuterades 17 juni år 2016 i det specifika samverkansrådet och
tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning och då
konstaterades att ytterligare några justeringar bör göras genom denna 2.0 version
för att förtydliga mervärdet av samverkan.
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Ansvar, aktörer och samverkan
”Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning” har det
övergripande ansvaret för den regionala samverkan där politiker från Region
Örebro län och lokala kommunpolitiker deltar för ett kunskapslyft för barn och
unga i Örebro län.
”Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning” där
huvudmännens skol/gymnasiechefer och Region Örebro län ingår (Regional
utveckling Utbildning och arbetsmarknad) ansvarar för att samverkansdokumentets
syfte ska kunna förverkligas på ett övergripande plan. Det är denna grupp som
gemensamt svarar för prioriteringar, förankringar i respektive kommun/huvudman,
återkopplingar och uppföljningar vad gäller aktiviteter i aktivitetsplanen. Detta sker
genom samverkanstrappans samtal, samsyn, samverkan och samhandling.

2015 års måluppfyllelse i Örebro län
Inom ramen för de pågående diskussionerna om resultat i skolan finns en rad olika
faktabaserad information att tillgå. Här nedan och i bilaga 1 finns exempel på
statistik som underbygger behovet av utvecklingsåtgärder. 3
Resultat i årskurs 9
Av Skolverkets statistik framgår att Örebroregionen uppvisar låga elevresultat i
förhållande till riket.
Det nationella genomsnittliga meritvärdet läsåret 2014/2015 för elever i årskurs 9
är 217,1 poäng. I Örebroregionen var det genomsnittliga värdet 206,6 poäng.
Andelen elever nationellt som läsåret 2014/2015 i årskurs 9 var behöriga till
yrkesprogram var 85,6 procent. I Örebroregionen var andelen 81,3 procent.
Nationellt uppnådde 77,0 procent av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla
ämnen. I Örebroregionen var motsvarande andel 71,5 procent.
I bilaga 1 och i tabell 1 och tabell 1.1 redovisas resultatet på kommunnivå för elever
i årskurs 9 i Örebroregionen mellan åren 2011-2015.
3

Detta är den senaste officiella statistiken från Skolverket (SIRIS) i skrivandets stund.
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Regionens resultat i grundskolan leder till att regionen får en större andel elever på
gymnasiets introduktionsprogram än riket i genomsnitt. Detta beror på att
elevernas betyg inte räckt till för att komma in på något av gymnasieskolans
nationella program. Läsåret 2014/15 gick 26,5 procent av regionens
gymnasieungdomar i årskurs 1 på ett introduktionsprogram. Motsvarande för hela
riket var 19,9 procent.
Könsskillnader i skolprestationer
Det genomsnittliga meritvärdet har totalt sett ökat något varje år de senaste fem
åren, både i hela riket och i Örebroregionen. Under perioden har skillnaden mot
riket, omkring 10 poäng till Örebroregionens nackdel, varit i det närmaste
konstant.
En aspekt av bristande likvärdighet är könsskillnader i skolprestationer. Skillnaden
år 2014 mellan pojkars och flickors skolresultat var stort. Av pojkarna i vår region
nådde endast 80 procent gymnasiebehörighet. Motsvarande för flickorna är 87
procent. Det som är intressant år 2015 är att flickors resultat sjunker i relation till
pojkarna och även i relation till övriga riket. Detta och tidigare års skillnader
framgår av diagram 1-6 i bilaga 1.
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 sjönk relativt
kraftigt i Örebro län från år 2012 till 2013 och fortsätter att sjunka fram till år
2015. Jämförs pojkar och flickor ser man att nedgången har varit större hos pojkar.
År 2014 skilde det 10 procentenheter mellan pojkar och flickor i Örebro län.
Nyanlända
En utmaning för skolorna är att ge nyanlända elever likvärdiga möjligheter att nå
skolans mål, känna sig delaktiga och ges förutsättningar att delta i och bidra till
samhällets utveckling. 4
I bilaga 1 ser vi att under åren 2011 till och med 2014 invandrade till
Örebroregionens kommuner 3 695 barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Flera av de
mindre kommunerna har procentuellt tagit emot en mycket stor andel nyanlända
asylsökande. Under hösten 2015 har Europa, Sverige och kommunerna i Region
Örebro län upplevt flyktingströmmar som saknar motstycke i modern tid. Antalet
asylsökande har ökat mycket kraftigt. Detta kommer att ställa mycket stora krav på
4

Nyanländ är man i 4 år enligt Skolverkets definition.
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kommunerna och dess organisation av förskola och skola. Här kan samverkan
mellan huvudmännen skapa ett mervärde genom goda exempel på hur man löser
denna utmaning.
Elevers skolavbrott
Under år 2014-15 genomfördes en förstudie som särskilt granskade skolavbrott.5
Mot bakgrund av förstudien har Region Örebro tillsammans med fyra andra
regioners kommuner i Östra Mellansverige sökt och fått socialfondsmedel för
projektet #jagmed som syftar till att minska skolavbrotten och även finna metoder
för att få tillbaka eleverna i studier, både för elevernas bästa och för samhället i stort.

5

Samordnande förstudie Östra Mellansverige
Underlag för ÖMS-satsning på minskade avhopp från gymnasieskolan, Christina Ehneström
Ann Öhman Sandberg 2015
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Målområden för det framtida
samverkansarbetet
1. Samtliga elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen – ett
övergripande mål
Skolans uppdrag kan sägas vila på två grundpelare: Ett kunskapsuppdrag och ett
uppdrag att genom utbildningen vidmakthålla och stärka demokratiska värden.
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och
en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och
respekt för vår gemensamma miljö.” 6
I uppdraget ligger också att skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar
mot de nationella målen, något som är huvudmannens ansvar. I huvudmannens
ansvar ligger också att ge förutsättningar som till exempel innebär tillräckliga
resurser, effektiva och logiska organisationer och pedagogiska
kompetensutvecklingar m.m. till skolorna så att rektorns pedagogiska ledning av
skolan och lärarnas professionella arbete med eleverna ska kunna utvecklas
kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas.
Skolor och huvudmän ska göra uppföljningar av resultat med efterföljande
konsekvensanalys som en grund för det systematiska kvalitetsarbetet.7
Relevanta resultat att följa upp är:
• Meritvärde efter avslutad grundskola
• Andel godkända i alla ämnen efter avslutad grundskola/andel elever i åk 9
som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
• Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram
6

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
En förutsättning för skolförbättringar är att skolverksamhetens resultatutveckling kan följas upp på individ-,
skol och kommunnivå.
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• Andel behöriga till gymnasieskolans studieförberedande program
• Andel elever som efter fyra år har tagit gymnasieexamen
I avsnittet Nuläget i Örebro regionen (och i bilaga 1 tabell 1) beskrivs skolornas
resultat på kommunnivå. Skolornas enskilda resultat återfinns i Skolverkets databas
(Siris). Värdena utgör utgångspunkt för utvecklingsarbetet. För att öka kvaliteten i
skolorna räcker det dock inte bara med resultatet utan det arbete som tas fram i
respektive skolas systematiska kvalitetsarbete är avgörande för vilka målområden
som specificeras och hur skolan och huvudmannen ska gå vidare med i sitt arbete.

2. Samtliga elever i Örebroregionen får det stöd de behöver
och får tidiga insatser i sin kunskapsutveckling
Skolans uppdrag är att ge alla elever stöd och stimulans för att utvecklas så långt
som möjligt och att elevens behov av särskilt stöd utreds tidigt.
För att kunna erbjuda tidiga insatser krävs ett system för uppföljning på
individnivå. Det innebär att skolan måste få en tydlig bild av de enskilda elevernas
kunskapsutveckling. Elevstödsprocessen och elevhälsoarbetet kan ses som en
nyckelfaktor i skolans systematiska kvalitetsarbete.
3. Undervisningen i Örebroregionen bedrivs med hög kvalitet
Skolans uppdrag är att utbildningen bedrivs med hög kvalitet. En metod är
kollegialt lärande som har goda effekter i utvecklingen av lärares undervisning.
Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av
kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig
kunskaper, ur ett brett kunskapsbegrepp som också innehåller förmågor och
färdigheter, i den dagliga praktiken.
4. Samtliga elever, sett utifrån ett genusperspektiv, i
Örebroregionen ges samma förutsättningar att nå goda
skolresultat
Skolans uppdrag är att säkerställa att alla elever ges samma förutsättningar att nå
goda studieresultat. En likvärdig skola förutsätter till exempel att flickor och pojkar
får samma förutsättningar och stöd att nå goda skolresultat.
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För att skolhuvudmännen ska kunna genomföra relevanta åtgärder för likvärdighet
är det nödvändigt att det finns tillgång till statistikuppgifter. Det är även av vikt att
ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete genomförs på respektive skolenhet
upp till förvaltning för att de rätta åtgärderna skall ske. Kompetens i genusanalys är
här också avgörande för förbättringsarbetet, både på huvudmannanivå och på
skolnivå.
5. Örebroregionens skolor har tillgång till behörig personal
En av regionens stora utmaningar inom skolområdet är att kunna rekrytera
behöriga lärare som vill stanna i yrket och bidra till skolans utveckling. Det finns
redan nu, särskilt i vissa ämnen, stor brist på behöriga lärare. Dessutom kommer
inom några år stora pensionsavgångar.
Det är därför angeläget att det finns ett nära och väl utvecklat samarbete mellan
universitetets lärarutbildning och regionens skolhuvudmän. Det är även av vikt att
huvudmännen ses som attraktiva arbetsgivare av medborgarna och från lärarna.
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Exempel på aktiviteter och ”aktivitetsplan”
Nedan finns aktivitetsexempel som togs fram i detta samverkansdokument under
hösten år 2015. ”Tjänstemannastödet för skola, utbildning och
kompetensförsörjning” har ett samverkansansvar för exemplen på aktiviteter för att
det sedan ska prioriteras vad som är viktigast på kort och lång sikt. Det är av vikt att
områdena är relativt öppna för att det ska kunna vara flexibelt att ändra
inriktningar och exempel under denna period från år 2016-2022. I den regionala
samverkan mellan kommunerna prioriteras efterhand mer specifika aktiviteter
beroende på det aktuella läget och när det ska göras i tid. Detta kallas
”aktivitetsplan” och som blir nästa steg i denna samverkansprocess.
Mötesplatser
Skapa mötesplatser för politiker och tjänstemän vilka ansvarar för skolfrågor i
regionen.
Genomföra en årlig skolkonferens med uppföljning och analys av skolornas resultat
och erfarenhetsutbyte kring skolornas utvecklingsarbete
Stötta kommunerna i den gemensamma strävan att, tillsammans med universitetet,
stärka RUC.
Pedagogik- och metodikutveckling
Initiera och utveckla processer som leder till kollegialt lärande bland
verksamma i skolor i regionen.
Erbjuda stöd till regionens rektorer att skapa förutsättningar för lärares
lärande
Erbjuda stöd till regionens rektorer i förmågan att analysera skolans behov
och möjlighet att strategiskt leda skolutveckling
Samordna och stödja kommunerna för att arbeta med modeller för
progressionsbedömning av enskilda elevers skolutveckling
Stödja kollegialt lärande mellan pedagoger som arbetar med nyanlända
12

Skapa ett aktivt nätverk i regionen för kunskapsdelning baserat på kunskap
och beprövad erfarenhet för kompetenshöjande insatser riktade mot
nyanlända
Regional statistik- och analysuppföljning
Årlig rapport om status och utveckling inom skolans område i ett regionalt och
nationellt perspektiv så att statistiken kan bilda underlag i skolförbättringsarbetet.
Finansiering
Öka kompetensen att söka utvecklingsmedel
Kompetensförsörjning
Strategier för långsiktig kompetensförsörjning
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Bilaga 1
Tabell 1. Resultat för elever i årskurs 9 i kommuner i Örebroregionen 2011-2015.

Kommun

Genomsnittligt meritvärde (16
ämnen)

Andel (%) behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

Askersund

200,9

194,3

199,1

205,0

190,9

85,2

80,2

79,8

85,3

Degerfors

179,1

188,7

194,6

200,6

202,0

75,4

84,5

81,4

Hallsberg

194,2

192,9

195,4

202,3

218,7

78,7

76,8

Hällefors

193,7

191,5

189,9

192,4

190,5

75,8

78,8

Karlskoga

201,4

197,3

206,5

199,8

201,5

82,9

Kumla

199,8

195,6

203,8

207,6

205,6

Laxå

187,0

171,5

192,8

206,4

178,8

Andel (%) som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen

2015

2011

2012

2013

2014

2015

78,0

75,4

69,8

65,4

70,7

61,0

78,5

77,0

61,4

75,5

68,0

62,4

61,9

73,4

83,3

87,5

65,7

67,2

63,3

71,4

80,6

83,3

78,9

74,6

68,1

68,8

76,7

61,8

66,2

83,2

83,3

81,3

77,8

75,7

75,2

74,5

69,8

71,1

85,0

85,1

82,2

84,6

81,9

75,7

71,1

71,7

76,8

71,9

89,9

73,0

84,1

84,0

69,7

82,6

60,3

73,9

74,0

62,1

8

79,2

80,5

72,7

74,7

76,6

Lekeberg

200,4

203,0

207,8

201,8

212,8

90,9

89,0

85,5

92,0

~94,7

Lindesberg

190,6

191,6

192,3

191,5

190,3

78,8

81,3

77,9

75,9

75,1

70,3

66,9

66,0

61,7

64,7

Ljusnarsberg

185,5

177,8

177,0

174,4

188,5

77,6

77,5

80,0

76,5

79,5

65,5

60,0

60,0

47,1

61,5

Nora

199,3

208,3

203,5

199,6

215,3

88,6

90,7

93,3

87,9

85,1

79,2

83,1

81,5

78,0

78,2

Örebro

206,8

212,4

209,1

212,1

211,8

82,8

86,4

85,1

84,7

83,0

74,5

79,0

74,3

77,1

73,3

Örebro län totalt

200,8

203,4

203,9

205,4

206,6

82,6

84,5

83,4

83,4

81,3

73,6

75,3

72,4

72,9

71,5

Riket

210,6

211,4

213,1

214,8

217,1

87,7

87,5

87,6

86,9

85,6

77,3

77,4

77,0

77,4

77,0

Tabell 1.1

Kommun

Andel (%) behöriga till estetiskt
program

Andel (%) behöriga till ekonomi-,
humanistiska och
samhällsvetenskapsprogram

Andel (%) behöriga till
naturvetenskapligt och tekniskt
program

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Askersund

82,8

80,2

78,8

83,6

76,0

80,3

80,2

76,9

77,6

67,0

80,3

77,1

74,0

77,6

68,0

Degerfors

72,8

83,6

80,4

75,3

75,4

71,1

82,7

78,4

73,1

74,6

69,3

77,3

74,2

69,9

66,7

Hallsberg

78,3

74,0

72,2

82,1

86,9

74,4

73,4

71,6

79,2

84,4

71,0

69,5

65,7

75,6

84,4

Hällefors

75,8

76,3

83,3

78,9

74,6

74,7

76,3

83,3

76,3

74,6

73,6

72,5

80,0

73,7

73,2

Karlskoga

82,2

82,3

82,7

80,7

76,8

81,9

81,6

81,2

77,0

76,5

78,2

78,4

79,1

75,2

75,6

Kumla

82,9

83,5

81,8

83,4

80,3

80,4

81,5

79,8

81,7

79,1

79,3

76,3

75,6

80,1

77,1

Laxå

89,9

73,0

84,1

84,0

69,7

89,9

73,0

82,6

84,0

65,2

87,0

63,5

76,8

78,0

68,2

Lekeberg

90,9

87,8

85,5

90,7

~94,7

90,9

87,8

83,6

90,7

~94,7

88,3

82,9

85,5

85,3

87,2

Lindesberg

78,8

80,5

76,3

75,6

73,8

78,0

78,9

74,7

74,4

72,4

75,7

74,1

69,6

68,0

70,1

Ljusnarsberg

77,6

75,0

72,0

68,6

79,5

74,1

67,5

62,0

52,9

71,8

75,9

70,0

70,0

66,7

76,9

Nora

87,9

88,1

91,9

87,1

85,1

87,9

88,1

91,1

87,1

85,1

83,2

88,1

87,4

81,1

81,6

Örebro

82,2

85,5

84,5

84,1

82,7

81,0

84,6

83,0

82,8

81,3

80,1

83,0

82,0

82,1

80,5

Örebro län totalt

81,8

83,3

82,5

82,4

80,6

80,5

82,4

80,9

80,4

79,0

78,8

79,6

78,7

78,5

77,8

Riket

86,7

86,5

86,5

85,9

84,8

85,2

85,0

84,8

84,2

83,3

83,5

83,4

83,2

82,9

82,3

Diagram 1.
Om inget annat anges är källan för alla statistiska uppgifter Skolverket (http://siris.skolverket.se/).
8
Exakt uppgift saknas i Skolverkets redovisning på grund av få obehöriga elever.
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Andel (%) flickor respektive pojkar i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolans estetiska program.
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Diagram 2.
Andel (%) flickor respektive pojkar i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolans ekonomi-,
humanistiska och samhällsvetenskapsprogram.
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Diagram 3.
Andel (%) flickor respektive pojkar i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolans naturvetenskapliga
och tekniska program.
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Diagram 4.
Genomsnittligt meritvärde för flickor respektive pojkar i årskurs 9 (16 ämnen t.o.m. 2014, 17
ämnen fr.o.m. 2015) 9.
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Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2014/15 får de sökande som fått betyg i modernt språk som
språkval räkna med det som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. För att
möjliggöra jämförelser över tid har i denna sammanställning så långt som möjligt det gamla systemet med de
16 bästa ämnena använts.
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Diagram 5.
Andel (%) flickor respektive pojkar i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (t.o.m.
2010 nationella program).
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Diagram 6.
Andel (%) flickor respektive pojkar i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
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Ärendet
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har sammanställt förbundets ekonomi i
ett delårsrapport per 2016-06-30.
Ekonomi

BKT redovisar totalt för rapportperioden ett underskott på -6,9 miljoner
kronor för de skattefinansierade verksamheterna och för de gemensamma
verksamheterna redovisas ett överskott på 0,7 miljoner kronor. För helår 2016
prognostiserar förbundet ett underskott för de skattefinansierade
verksamheterna på -1,4 miljoner kronor och för de gemensamma
verksamheterna prognostiseras ett noll resultat.
Totalt för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar BKT ett överskott
på 2,7 miljoner kronor för rapportperioden. Detta överskott har i
delårsbokslutet tagits upp som en skuld till medlemskommunerna och ingår
inte i förbundets totala resultat för rapportperioden. För helår 2016
prognostiserar förbundet ett underskott för de avgiftsfinansierade
verksamheterna på -4,8 miljoner kronor.
Det finansiella målet på ett nollresultat uppnås inte för vare sig de
skattefinansierade eller de avgiftsfinansierade verksamheterna. KPMG´s
granskning tar upp att det finansiella målet på ett nollresultat inte är ett
särskilt lyckat mål för finansiell styrning av verksamheten. KPMG uppmanar
förbundet att ta fram mål som tydligare styr verksamheten till att vara
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ekonomiskt effektiv samtidigt som omfattningen och kvaliteten på
verksamheten upprätthålls eller förbättras.
Vid KPMG:s granskning har iakttagelser gjorts som kan komma att påverka
förbundets och medlemskommunernas ställning och vars hantering avviker
från god redovisningssed. Delårsrapporten är inte upprättad med samma
noggrannhet som årsredovisningen. Detta innebär att avstämning inte skett av
samtliga balansposter.
• Per 2015-12-31 fanns en reserv för tvistiga kundfordringar som avsåg
fakturerade återställningskostnader i samband med nedgrävning av
fiber. Reserven uppgår till 7,5 miljoner kronor och är oförändrad i
delårsbokslutet. En del av fordringarna har dock blivit reglerade under
2016 varför reserven till synes är för hög i delårsbokslutet.
• Det finns balanserade intäkter avseende återställning gata om
11,2 miljoner kronor från åren 2008-2014. Det förekommer även
andra äldre poster om ca 2 miljoner kronor varav 1,0 miljoner kronor
kvarstår från 2011 eller tidigare. Dessa är oförändrade från föregående
år.
• En outredd differens om 0,5 miljoner kronor återfinns på
leverantörsskulder. Differensen kvarstår från föregående år.
• Upplupen kostnad för el är ej periodiserad i delårsbokslutet till
skillnad mot föregående år. Då uppgick den periodiserade kostnaden
till 1,3 miljoner kronor. Enligt KPMG´s bedömning borde
motsvarande belopp periodiserats även i år.
• I balansräkningen per 2016-06-30 återfinns en skuld om 1,4 miljoner
kronor till Nora kommun avseende resultatreglering 2015. Denna
borde reglerats i samband med att resultatet fastställts för 2015.
KPMG rekommenderat att förbundet reglerar skulden utan vidare
dröjsmål
Utifrån detta kan inte KPMG uttala sig om huruvida resultatet i
delårsrapporten är rättvisande eller ej.
KPMG´s granskning tar även upp att förbundet fördelar gemensamma
kostnader i enlighet med förbundsordning ut på medlemskommunerna i
proportion till medlemskommunens befolkningsantal vid utgången av närmast
föregående kalenderår. Schablonen för att fördela gemensamma kostnader ut
på medlemskommunerna ses därmed över och uppdateras årligen. Vad gäller
fördelningen av gemensamma kostnader ut på kommunalförbundets olika
verksamheter finns ingen rutin för att löpande gå igenom och uppdatera denna
schablon. KPMG rekommenderar att även fördelningsnyckeln som används
för att fördela ut kommunal-förbundets gemensamma kostnader på de olika
verksamheterna ses över löpande.
KPMG har uppmärksammat att förbundet på grund av systembrist avseende
hantering av ankomstregistrerade och attesterade fakturor uppstår en felaktig
fördelning mellan Ludvikamoms och affärsmoms i bokföringen. Stora
felaktiga belopp har på grund av detta redovisats till skatteverket i mars 2016.
Justering av felaktigheter har skett i juli och augusti 2016. KPMG
rekommenderar en översyn av rutiner och systemupplägg för att säkerställa
korrekt hantering i framtiden.
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BKT har i budget 2016 fastsällt sex övergripande verksamhetsmål med
koppling till god ekonomisk hushållning. Enligt förbundets bedömning har ett
mål uppnåtts vid rapportperioden och ett mål bedöms uppnås under året.
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive
medlemskommun särredovisas:
Gemensamma verksamheter
gemensamt
Process Gata/Trafik
skattefinansierad
Process Park/Skog
skattefinansierad
Process Idrott
skattefinansierad
Process Lokalvård
skattefinansierad
Process Återvinning
avgiftsfinansierad
Process VA-anläggn & VA-ledningsnät avgiftsfinansierad
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbudet bedömer i
delårsbokslutet.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje
verksamhetsprocess utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års
framförhållning till respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i
respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan. För
Hällefors kommuns del har förbundet en helårsprognos för skattefinansierade
investeringar på 4,0 miljoner kronor och avgiftsfinansierade investeringar på
5,6 miljoner kronor.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2016.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets
delårsrapport för verksamhetsåret 2016.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Ritha Sörling (V) och Annahelena Jernberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att utskottet ska föreslå
kommunstyrelsen att från Bergslagens kommunalteknik begära in en skriftlig
uppföljning på revisorernas synpunkter på delårsrapporten, senast till
kommunstyrelsens sammanträde 31 januari vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
En skriftlig uppföljning på revisorernas synpunkter på delårsrapporten begärs
från Bergslagens kommunalteknik, senast till kommunstyrelsens sammanträde
31 januari.
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Allmänt om verksamheten
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå
för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar
över.
Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.
Bergslagens kommunaltekniks (BKT) kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Bergslagens kommunaltekniks verksamheter
Skattefinansierade verksamheter


Gata/Trafik



Park och Skogsförvaltning



Idrotts- och fritidsanläggningar



Lokalvård

Avgiftsfinansierade verksamheter


Återvinning



Vatten och avlopp

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

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

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

Medlemskommuner
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en
förbundsordning som bland annat visar vilka verksamheter som kommunerna överlåtit till
förbundet samt reglerar hur verksamheten finansieras.
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter.
Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i proportion till befolkningsantalet i respektive kommun.

Direktionen
Bergslagens kommunalteknik styrs av en politisk ledning – direktionen - vars representanter
utses av medlemskommunernas fullmäktige. Direktionen fattar alla avgörande verksamhetsbeslut efter dialog med kommunerna. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan BKT
och medlemskommunerna avseende bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision.
Direktionen har under första halvåret haft sex sammanträden.
Direktionens sammansättning 2016-06-30
Ordinarie ledamöter
Ordf Hans-Olof Hake (S)
V ordf Allan Myrtenkvist (S)
Johan Stolpen (V)
Ewa-Leena Johansson (S)
Niklas Hermansson (C)
Jonas Kleber (C)
Sven-Erik Larsson (M)
John Sundell (KD)
Hans Knutsson (S)

Ersättare
Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Lindesberg
Lindesberg
Nora
Nora

Lennart Olsson (S)
Christina Johansson (M)
Amanda Kroon (V)
Mattias Svedberg (S)
Patrik Höök (SD)
Anne Nyström (C)
Ingrid Åberg (KD)
Gary Dybeck (M)
Solweig Oscarsson (S)
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Politiska mål
Ekonomi och hög effektivitet
o

En ekonomi i balans och långsiktigt hållbara lösningar avseende underhåll, energi, miljö
och säkerhet.

o

Vi ska möjliggöra olika driftsformer.

Kundperspektiv
o

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

o

Förtroendeskapande åtgärder såsom dialog, information och tillgänglighet är våra
ledord.

o

Vi eftersträvar att kunderna är nöjda med förbundets tjänster och service.

Attraktiv arbetsgivare
o

BKT är som arbetsgivare: samarbetsinriktade, utvecklande och kompetensgivande.
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God Ekonomisk Hushållning
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Bergslagens kommunaltekniks finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och
etablerade normer.

Finansiellt perspektiv
Skattefinansierade verksamheter
Balanskrav
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga kommuner i enlighet med förbundsordningen.
Balanskravet är därmed uppfyllt.
Resultatkrav
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmål för 2016 är ett nollresultat. Redovisade prognoser för de skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat.

Avgiftsfinansierade verksamheter
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Återvinning respektive Vatten och avlopp –
redovisas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen visar en negativ
avvikelse på 4 750 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat.

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


Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering.



Arbete pågår med att utveckla nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering.

I Bergslagens kommunaltekniks Verksamhetsplan med mål 2016 nämns fler aktiviteter som ska
utföras för att målen ska uppnås.
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Delårsresultat
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 6 895 tkr medan de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 2 746 tkr. En stor del av verksamheten
styrs av faktorer som är mycket svåra att planera och förutse.

(Belopp i tkr)

jan-juni
2016

jan-juni
2015

jan-juni
2014

Nettoomsättning

122 846

118 604

106 743

Delårsresultat
Gemensamt
Skattefinansierat
Resultat

689
-6 895
-6 206

281
-611
-330

394
-743
-349

Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.

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

Beslut om namnbyte from 2017 till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt att
verksamheterna Trafik, Naturvård och Infrastruktur och kommunikation kommer att
tillföras förbundet.
Förbundet ingår i Länsstyrelsens informationsnät vid kris.
Problem med att rekrytera arbetsledare.
Praktikanter från yrkeshögskolor för att säkerställa rekryteringsbehovet.
Ett ökat antal investeringsprojekt.

Process Gata/Trafik
o

Vinterväghållning registreras med hjälp av gps-koordinater.

Process Park/Skog
o
o

Gallrings- och röjningsåtgärder i tätortsnära skogar.
Besiktningar av lekplatser.

Process Idrott
o
o

Energibesparande åtgärder.
Föreningsträffar för ökad dialog.

Process Lokalvård
o
o

Nya städobjekt.
Kemikaliefri städning.

Process Återvinning
o
o
o
o

Digital tömningsregistrering i samtliga kommuner.
Avtalet för insamling av hushållsavfall har inte uppfyllts i alla delar.
Återbruk har ökat.
Insamlingsansvar för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna.

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät
o
o
o
o
o

Arbete med reservvatten till de större vattenverken.
Utökning av verksamhetsområden.
Ny vattenförsörjningsplan.
Ett antal markbäddar och infiltrationsanläggningar uppfyller ej lagkraven.
Lindesberg är identifierat som ett område med betydande översvämningsrisker.
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Driftredovisning
Delårsresultat
Verksamhet/Process
(Belopp i tkr)

Gemensamma verksamheter

Utfall 2016-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
26 734
26 045
689

Budget 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
55 831
55 831
0

Prognos 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
56 831
56 831
0

Skattefinansierat
Gata/Trafik
Park/Skog
Idrott
Lokalvård
Summa

24 800
8 051
7 446
19 046
59 343

30 105
8 717
6 874
20 542
66 238

-5 305
-666
572
-1 496
-6 895

44 695
17 113
14 407
40 802
117 017

44 695
17 113
14 407
40 802
117 017

0
0
0
0
0

44 645
18 013
14 407
40 302
117 367

44 645
18 713
14 407
41 002
118 767

0
-700
0
-700
-1 400

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa

29 190
56 733
85 923

27 718
55 460
83 177

1 472
1 273
2 746

59 429
110 981
170 410

59 429
110 981
170 410

0
0
0

60 679
111 981
172 660

59 429
117 981
177 410

1 250
-6 000
-4 750

172 001

175 461

-3 460

343 258

343 258

0

346 858

353 008

-6 150

Totalt

Verksamheten inom BKT har under första halvåret genomförts enligt fastställd verksamhetsplan. Det ekonomiska resultatet visar ett negativt utfall på 3,5 mnkr. De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 6,9 mnkr medan de avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 2,7 mnkr. Gemensamma verksamheter redovisar ett
plusresultat på 0,7 mnkr.
Prognosen för helåret pekar mot ett minusresultat med 6 150 tkr (-1,8 %) mot ett budgeterat
nollresultat, varav skattefinasierade verksamheterna prognosticerar minus 1 400 tkr och och
avgiftsfinansierade minus 4 750 tkr. Gemensamma verksamheterna prognosticerar ett nollresultat.

Sammanfattning
Övergripande/ Stab
Planerings- och budgetprocessen för 2017-2019 har påbörjats. Budgetram antogs av Direktionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Dialoger enligt fastställd dialogplan är genomförd i alla kommuner utom Ljusnarsberg, där mötet är inplanerat till
september.
Volymförändringar under löpande år behandlas i samband med budgetprocessen i respektive
kommun.
Den nya processorienterade matrisorganisation, med syfte att optimera samverkan och därmed
öka kundnyttan, har vid halvårsskiftet varit verksam ett år. Förbundet organiseras i en
planeringsavdelning som svarar för planering och en produktionsavdelning som svarar för
utförandet samt en stab för gemensamma verksamheter.
Sedan april är kansliet organiserat i en stabsfunktion innehållande förbundssekreterare,
personalhandläggare, kvalitetssamordnare/verksamhetscontroller, ekonomienhet och servicecenter. Praktikenheten sorterar under produktionsavdelningen och upphandling är placerad
inom planeringsavdelningen.
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Lönerevisionen 2016 genomfördes med fokus på lönekriterier ”prestation och resultat” med
betoning på insatser för kundnytta samt ”flexibilitet och skicklighet” med betoning på insatser
för samordningsvinster.
Av 19 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen är bedömningen vid halvårsskiftet att sju
av målen inte kommer att uppnås. Flertalet av målen mäts på helårsbasis bl.a. via planerade
enkäter.
Handlingsplanen från ledningens genomgång har integrerats med dokumentet Mål och Aktiviter
kopplat till verksamhetsplanen. Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens
genomgång) har gjorts under våren avseende verksamhetsåret 2015. En handlingsplan har upprättats. Långsiktig verksamhetsplanering är ett område som BKT behöver arbeta vidare med för
att ta fram nyckeltal kopplat till långsiktig ekonomisk planering samt ge Direktionen underlag
för beslutsfattande.
Inom projekt Insikt Bergslagen startade under våren funktionen företagslots fullt ut. Företagslots innebär att vägleda företagare i kontakt med kommun eller andra offentliga aktörer.
Servicecenters uppdrag är att vara en ingång till förbundets samtliga verksamheter och startade
i januari 2015 och ett system för felanmälan bl.a. innehållande en app har varit i drift i ett år.
Tillgängligheten och servicen till våra medborgare bedöms ha ökat.
Arbetet med att utveckla e-tjänster och SMS-tjänster pågår. Förbundet har drivit ett projekt avseende sms-tjänster vid kris tillsammans med KNÖL-kommunerna. Förbundet ingår numera i
Länsstyrelsens informationsnätverk vid kris.
Förberedelser för att digitalisera nämndadministrationen pågår och beräknas vara i drift 2017.
En dokumenthanteringsplan är antagen av Direktionen i syfte att skapa god ordning avseende
allmänna handlingar.
Behovet av rekryteringar har varit stort under första halvåret. Flera lyckade rekryteringar har
genomförts, men förbundet har haft problem med att rekrytera arbetsledare.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och har till syfte att bl a säkerställa
rekryteringsbehovet inom den kommunaltekniska sektorn. Inom praktikenheten har under
första halvåret 51 personer varit sysselsatta, varav sju var praktikanter från yrkeshögskoleutbildningar.
BKT har under våren deltagit på arbetsmarknadsmässan i Nora.
Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning systematiserats. En
projektenhet inom Planeringsavdelningen har bildats innehållande resurser avseende projektledning, projektering samt objektupphandlingar. Under våren utökades drift- och investeringsvolymen ytterligare genom att förbundet fick uppdrag från Lindesbergs kommun avseende
förbättringar på de mindre orterna i kommunen.
Förbundets kemikalieanvändning säkerställs numera via ett webbaserat kemikalieanvändningssystem.

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

Process Gata/Trafik
Insatserna för halkbekämpning under våren var stora och medförde att sandupptagningen tog
lång tid. Ett system har testats där vinterväghållningen registreras utifrån gps-koordinater.
Processen har upprättat drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och
broar.
Arbetet med inventering och dokumentation av belysning fortsatte under våren.
Processen har aktivt medverkat i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB).
Processen har ett stort antal investeringsobjekt att genomföra under innevarande år. Bland
annat kan korsningen Fotbollsgatan-Stafettgatan i Lindesberg där en cirkulationsplats har
färdigställts och pågående arbete för om-och nybyggnation av resecentrum i Hällefors nämnas.

Process Park/Skog
I samtliga kommuner har under våren många riskträd åtgärdats av ny upphandlad entreprenör,
och gallrings- och röjningsåtgärder har utförts i tätortsnära skogar. Sommarblommor har delvis
skadats av Kålfjärilen. Bekämpning av jätteloka fortsätter enligt handlingsplanen.
Praktikenheten har genomfört insatser som höjt skötselstandard, bl a röjningar, skötsel av lekplatser, målning av räcken och stolpar.
Lekplatsbesiktningar har genomförts, och upprättandet av skötselplaner för gräsklippning fortsätter.
Processen medverkar aktivt i fysisk planering som detaljplaner, översiktsplaner och grönplaner
tillsammans med medlemskommunerna och Bergslagens miljö- och byggförvaltning.

Processen har investeringsobjekt att genomföra under året bl.a. kan byggnationen av lekplats
på Klotstigen i Nora nämnas.
Process Idrott
Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter, såsom byte av armaturer till
LED-belysning på elljusspår.
Robotgräsklippare testas i verksamheten.
Föreningsträffar genomförs för att öka dialog och stämma av kundnöjdhet.
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Process Lokalvård
Nya städobjekt har tillkommit under första halvåret och lagts in i det elektroniska städprogrammet där kostnader och städtider går att se.
Processen kommer under hösten att på prov vid städning använda avjoniserat vatten, vilket
innebär en kemikaliefri städning. Avdelningen kommer även i fortsättningen att bedriva aktiv
omvärldsbevakning för att fånga upp det senaste inom metoder, hjälpmedel etc. Strävan mot att
använda fler maskiner i det dagliga arbetet fortsätter.
Personalen certifieras enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd).
Avdelningen arbetar vidare med servicesamtalen som är en förutsättning för att maximera
kundnyttan inom givna budgetramar.
Introduktionsmaterial för nya vikarier och praktikanter har tagits fram.

Process Återvinning
Arbetet med digital tömningsregistrering är i gång och samtliga insamlingsfordon har nu utrustning för detta.
Under februari genomfördes en plockanalys av hushållsavfallet. I kärlen för brännbart avfall var
andelen förpackningsmaterial högt.
Avtalet för insamling av hushållsavfall har inte i alla delar uppfyllts, förbundet utfärdade ett vite
för leveransförseningar.
Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg fortsätter enligt sluttäckningsplanerna. På grund av luktproblem får endast rötat slam lagras på deponin i Skäret.
Inventering och riskbedömning av nedlagda kommunala deponier pågår och beräknas bli klar
under året.

Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC fortsätter, intäkten skänks till barncancerfonden.
Prov har genomförts med komprimator för brännbart avfall, åtgärden minskar transporterna.
Samarbetet med avfallsambassadörer inom Process Lokalvård fortsätter.
ÅVC:n i Lindesberg bör få en mer central placering, norra delen av centrala Lindesberg är föreslagen placering, och bör bli aktuellt när S.a Måle är sluttäckt.
Vid de större ÅVC:erna har arbetet med återbruk ökat genom att ta bort kravet på innehav av
90-konton för aktörerna.
Regeringen har under våren meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar
ska skötas av kommunerna och detta ger förutsättningar för fastighetsnära insamling. Ett förslag
på hur detta ska utformas i praktiken har tagits fram, men inga beslut har fattats.
Ett projekt som avser lokal rening av lakvatten från deponierna planeras.

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät
Arbetet med reservvatten till de större vattenverken är påbörjat. Projekt Vätternvatten kan
komma att bli huvudvattenförsörjning till Lindesberg och Nora. Planen är att bilda bolag 2017.
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BMB har genomfört revision av vattenverksamheten där HACCP - egenkontrollen granskades.
Faroanalysen ska utvecklas för respektive verk.
För att minska risken för vattenburen smitta ökas antalet säkerhetsbarriärer, exempelvis via
ultraviolettljus.
Flertalet av de mindre vattenverken har problem med råvattenkvaliteten och kräver investeringar i beredningssteg. Utredning pågår.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.
Arbetet med att minimera förekomsten av inläckage i spillvattenledningarna fortsätter.
BMB genomför inventering av enskilda avlopp i kommunerna, vilket medför att vattenverksamhetsområden kommer att utökas framöver.
En vattenförsörjningsplan är planerad att bli klar under året och har till syfte att säkerställa
vattenförsörjningen på lång sikt.
En ny förstudie av Lindesbergs reningsverk ska göras under hösten.
Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. För närvarande pågår en försöksperiod med nya processen.
För Nora reningsverk påbörjas utvärderingen av den framtagna förstudien.
Till Fjällbo reningsverk har inkommande belastning minskat.
Ett antal markbäddar och infiltrationsanläggningar klarar inte lagkraven avseende reningseffekt, en tidplan för åtgärdande kopplat till budgetäskanden i respektive kommun är framtagen
under våren. Förelägganden har utfärdats av BMB.
I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område
med betydande översvämningsrisker.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras.
Uppföljning av halvårsstatistik visar på ovanligt mycket vattenläckor i Lindesberg, Frövi och
Fellingsbro.
Processerna har ett stort antal investeringsobjekt att genomföra under 2016 bl.a. kan Bångbro
byte av huvudspillvattenledning och utbyggnad av vatten och avlopp Östra stranden, Nora,
nämnas.

Framtid
Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksamheter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Av detta skäl är förbundet representerat
i bl.a. SKL:s FoU-grupp avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och i Svenskt Vatten. En orsak
till intresset är att många andra små kommuner både inom och utanför Sverige har problem att
rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området.
Avseende kvalitets- och miljöledning så arbetar BKT vidare med den stomme som redan finns
upprättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Syftet är att klara myndighetskrav och att
arbeta med ständiga förbättringar.
13
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Alla verksamheter bör ha en eller flera delar i sin verksamhet som ligger i framkant av utvecklingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna.
Nationellt pekar trenden på gemensamma organisationer för samhällsbyggande - plan, bygg,
exploatering, miljö- och kommunalteknik - eftersom dessa verksamhetsområden i många frågor
hänger samman. Ambitionen är att skapa enkelhet och ha en god service gentemot medborgarna
i samhällsbyggnadsfrågor. En rapport avseende översyn av samverkan inom KNÖL-området
överlämnades till kommunerna under förra året. Utredningen hade till syfte att optimera samverkan och öka kundfokus, specifikt gällande utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Beslut
om förändringar togs i kommunernas fullmäktige under juni månad. Revidering av förbundsordningen har därför gjorts och är antagen i resp kommun och kommer att gälla från 1 januari
2017. Revideringen avser bl.a. namnbyte till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förbundet
kommer att utgöra kommunernas väghållningsmyndighet och Direktionen kommer därmed att
vara kommunernas trafiknämnd. Förutom verksamheten Trafik kommer verksamheten Naturvård att överföras till förbundet. Förbundet kommer också att på kommunernas uppdrag företräda dessa avseende det strategiska arbetet gällande verksamheten Infrastruktur och
kommunikation. Förbundet ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (f.d.
Bergslagens miljö- och byggnadsnämnd) organisera och bemanna ett gemensamt servicecenter.
Ett projekt avseende ett gemensamt servicecenter pågår, Lindesbergs kommun är projektägare
och projektledaren kommer från förbundet.
I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden. Förbundsordningen förstärks också avseende dialogen
mellan medlemskommunerna och förbundet som precis som tidigare tas fram i samråd med
resp kommun.
Stora framtida investeringsvolymer inom VA-verksamheten är att ha med i beräkningen inför
framtiden. BKT arbetar med en beräkningsmodell som tydliggör behoven, bl.a. medför
miljökraven och klimatförändringar att investerings- och underhållsbehovet ökar väsentligt i
framtiden.
Ambitionen är att praktiksamordningen inom BKT i samarbete med kommunernas AME-enheter
ska ha flera syften. Det är ett sätt att bidra till sysselsättningen inom KNÖL-området samt att
skapa mervärden inom kommunerna avseende skötsel av gemensamma ytor. Bedömningen är
att praktikenheten har kommit för att stanna och utvecklas mot att erbjuda fler antal praktikplatser för yrkeshögskoleutbildningar inom våra verksamhetsområden. Detta med syfte att
säkerställa framtida rekryteringsbehov.

Verksamhetsmål - Gemensamma


Av kommuninvånarna ska 75 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med
BKT som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet respekt och
engagemang.
Mätning genomförs under hösten.



Av framtagna utvecklingsplaner satta vid medarbetarsamtalen ska 80 % vara
uppfyllda.
Utvärdering genomförs under hösten vid medarbetarsamtal.



Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheteter jämfört med 2015.
Fram till halvårsskiftet har totala sjukfrånvaron ökat med 0,7 procentenheter.
Målet kommer ej att uppnås.
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Öka andelen ramavtal med 20 % under 2016 för att underlätta projekt i
entreprenadform.
Arbetet med att skapa fler ramavtal har påbörjats och med kontinuitet och god planering
bör de mest frekventa områdena täckas av ramavtal.
Målet kommer ej att uppnås.



Högre nyttjandegrad på den egna fordons- och maskinparken.
Analys pågår, resultat presenteras i årsbokslutet.
Målet kommer att uppnås.



Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna.
Ökat samarbete genom vidgat perspektiv för helhet, exempelvis införandet av miljögrupp och bildandet av en projektenhet.
Målet är uppnått.

15

Delårsbokslut 2016

Personal
Personalförsörjning
Under första halvåret 2016 slutade totalt fem personer, två personer gick i pension och tre till
annan arbetsgivare.
Under samma period har 17 tillsvidareanställningar tillsatts. Av dessa är fem tillsatta inom
planeringsavdelningen och 12 inom produktionsavdelningen.

Annan
arbets- Pension
givare

Avslutade
tillsvidareanställningar
Stab
Produktionsavdelning
- Process Park/Skog
-Process Idrott
- Process Lokalvård
-Process VA

1
4
1
1
1
1

Inom
avd/
process

Tillsatta
tillsvidareanställningar

1
1
1
1
1

Planeringsavdelning
- Process VA
Produktionsavdelning
- Process Park/Skog
- Process Idrott
- Process Lokalvård
- Process VA

5
12

2
3
1
1
1
7
2

Övertid
Totalt har antalet övertidstimmar under perioden januari-juni 2016 ökat med 510 timmar i jämfört med samma period förra året. I nedanstående tabell redovisas mer- och övertid.

Avdelning/Process
Stab
Planeringsavdelning
Process Gata/Trafik
Process Park/Skog
Process Idrott
Process Lokalvård
Process Återvinning
Vatten och avlopp
Totalt

2016-06
29
92
157
121
512
641
77
1 409
3 038

2015-06
34
40
874

2014-06
0
800

353
76
1 151
2 528

609
80
979
2 468

Lönebildning och löneutveckling
Lönerevisionsarbetet har slutförts. För de tillsvidareanställda blev utfallet för tjänstemännen
2,3 procent och för kommunals medlemmar 2,2 procent.

Övriga åtgärder
Under första halvåret 2016 har utbildning hållits för chefer- och arbetsledare i löne- och
medarbetarsamtal, rehabilitering och hälsa kopplat till kön samt våld och hot. Vidare har även
ett seminarium erbjudits samma grupp gällande social- och organisatorisk arbetsmiljö.
Via företagshälsovården har ett fortsatt stöd erhållits, vid behov, i förändringsarbetet med
anledning av omorganisationen.
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Hälsosamtal via företagshälsovården finns kvar som ett förebyggande alternativ även under år
2016.
Under våren har arbetsgivaren erbjudit pensionsinformation till alla medarbetare.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har vid halvåret 2016 ökat med 0,7 procentenheter jämfört med 2015.
Vid granskning av den gruppindelade sjukfrånvaron kan den högsta sjukfrånvaron 12,7% ses
hos kvinnor i åldersgruppen 30-49 år. Denna grupp stod för den högsta sjukfrånvaron även
under förra året med 12,4%. Andelen långtidssjuka, sjukskrivna minst 60 dagar, har minskat
med 16,6 procentenheter jämfört med 2015. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har minskat med
17,1 procentenheter och männens med 15,4 procentenheter jämfört med förra året.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
8,0%

7,0%

7,5%

7,1%

6,0%

6,4%

5,0%

4,0%

5,3%
4,7%

3,0%
2,0%

1,0%
0,0%
2012

2013

2014

2015

2016-06

När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för
både kvinnor och män sedan årsskiftet. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 1,2 procentenheter och männens med 0,1 procentenheter. Differensen mellan könen är nu 3,6 procentenheter
och har därmed ökat det senaste halvåret.

Sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och män
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Sjukfrånvaron har ökat 1,6 procentenheter i åldersgrupperna upp till 29 år och 0,4 procentenheter över 50 år medan en minskning med 1,5 procentenheter i åldersgruppen 30-49 år kan
konstateras sedan årsskiftet.

Sjukfrånvaro olika åldersgrupper
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Gemensamma verksamheter
Verksamhet
(Belopp i tkr)

Direktion
Revision
Stab
Planering
Produktion
Summa

Utfall 2016-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
0
301
-301
0
129
-129
9 450
8 299
1 151
1 858
2 459
-601
15 426
14 857
569
26 734
26 045
689

Budget 2016
Kostnad Resultat
0
590
-590
0
435
-435
19 123
18 098
1 025
2 920
2 920
0
33 788
33 788
0
55 831
55 831
0

Intäkt

Prognos 2016
Avvikelse
Kostnad Resultat Budg-Progn
0
590
-590
0
0
435
-435
0
19 123
17 298
1 825
800
3 920
4 720
-800
-800
33 788
33 788
0
0
56 831
56 831
0
0

Intäkt

Staben prognosticerar ett överskott med 800 tkr, till största delen beroende på omorganisation
inom de gemensamma verksamheterna.
Planeringsavdelningen prognostiserar ett budgetunderskott med 800 tkr. Underskottet består
av kostnadsökning för ökade personalkostnader beroende på organisationsförändring samt
personalutökning, detta medför även ökade övriga kostnader bl a för licensavtal och dator- och
kommunikationskostnader. Uppvägs till viss del av ökade intäkter beroende på utökat antal
projekt.

Direktion, Revision och Stab
Staben ska svara för
Funktioner av gemensam karaktär såsom: ekonomi, servicecenter, information,
personaladministration etc.

Verksamhetsredovisning
Under våren ombildades kansliet till en Stab.
Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där
kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna ekonomi, servicecenter, information, personaladministration, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare och
nämndsekreterare.

Nämndadministration
Nämndadministrationen kommer att digitaliseras och hanteras i en mötesmodul. Driftstart
beräknas till början av 2017.
Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över
allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som förekommer, om de ska bevaras
eller gallras och var handlingarna förvaras.
Dokumenthanteringsplanen avser att förbättra för förbundets personal och allmänheten att
söka och återfinna information. Planen har reviderats utifrån den införda processorienterade
matrisorganisationen och antagits av direktionen.
För digitala handlingar finns i dagsläget ingen lösning för långtidsbevarande. Pappersakter ses
inte längre som en nödvändighet för att bevara information över tid, vilket innebär att diarieförda handlingar till stor del endast finns digitalt from 1 juli 2016 enligt direktionsbeslut.
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Bergslagens kommunalteknik ingår i arkivsamarbete med Lindesbergs kommun. Inom varje
process finns en arkivredogörare som ansvarar för praktisk tillsyn och vård av handlingarna i
närarkivet.

Kvalitetssamordning
Planerings- och budgetdialogen för 2017-2019 har påbörjats. Dialoger enligt fastställd dialogplan är genomförd i alla kommuner utom Ljusnarsberg, där mötet är planerat till september.
Årets dialogmaterial har utvecklats och kompletterats med tydligare konsekvensbeskrivningar
för alla volym- och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift vid utökning/avveckling av drift och investeringar.
Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet - ledningens genomgång - har genomförts
under våren. Ledningens genomgång är ett kraftfullt verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet.
”Ständiga förbättringar” handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs
idag. Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet inklusive nödvändiga processer och deras samverkan. Det innebär att kontinuerligt
och systematiskt lösa vardagsproblem med hjälp av medarbetarnas kreativitet. Ett förändringsarbete pågår alltid.
En handlingsplan har upprättats efter ledningens genomgång och åtgärder på framkomna avvikelser pågår. Långsiktig verksamhetsplanering är ett område BKT behöver utveckla och ta fram
nyckeltal som kan kopplas till en långsiktig ekonomisk planering. BKT upprättar kvalitetsmål för
relevanta funktioner, nivåer och processer som behövs för kvalitetsledningssystemet. Det ska
finnas en röd tråd mellan kvalitetsmålen och kvalitetspolicyn. Under våren har målarbetet påbörjats efter att Direktionen antagit de politiska målen. Ledningsgruppen har haft en utbildningsdag med två processledare från Örebro kommun i systematisk kvalitetsutveckling och
arbete med framtagande av en kvalitetshandbok.
Efter organisationsförändringen till en processinriktad matrisorganisation har utbildningsinsatser genomförts för kvalitetsledarna. Det har även genomförts utbildningsinsatser i ärendehanteringssystemet.

Ekonomi
Under första halvåret har arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna
samt att utveckla uppföljningar och analyser fortsatt.

Servicecenter
Bergslagens kommunaltekniks servicecenter har varit i drift i 1,5 år. Servicecentret är ”en-vägin” i organisationen. Syftet med ett servicecenter är att öka tillgängligheten för medborgare och
kunder, att få en bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna, genom att servicecenter
kan svara på ett stort antal frågor.
Servicecenter har hand om fakturering för vatten, avlopp, slam och avfall samt svarar på frågor
kring abonnemang och fakturor avseende dessa områden. Även frågor och felanmälan kring
gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter.
Arbetet med och utvecklingen av felanmälanssystemet fortsätter. Synpunkter och felanmälan
kan göras direkt genom BKT:s hemsida eller via BKT-appen.
Under första halvåret har handläggare och arbetsledare fortsatt avlastats från samtal och
ärenden, ca 300 samtal i månaden.
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Uppbyggnaden av kunskapsbanken har gjort att medarbetarna inom servicecenter mer sällan
behöver fråga ute i processerna för att direkt ge medborgaren svar. Informationsflöde och
kunskapsutbyte är en viktig och ständigt pågående process.
För att förbättra ärendehanteringen och öka kundfokuset i processerna är utbildningsinsatser
för handläggarna planerade till hösten.
I Servicecenter ingår sedan februari en funktion med inriktning information och webb.
Projekt Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen har fått en reviderad tidplan och
genomförandefasen är flyttad till hösten 2016 och driftsättning januari 2017.
Arbetsledaren i Servicecenter ingår i Länsstyrelsens krissamordningsgrupp för Örebro län, ett
viktigt arbete för att rusta BKT före, under och efter en krishändelse.

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

Personal
Under första halvåret har en medarbetare avslutat sin anställning och övergått till annan
arbetsgivare. Tre personer har i och med omorganisation övergått till planeringsavdelningen.
Ekonomienheten samt förbundschef och kvalitetssamordnare har under våren deltagit i en
ekonomiutbildning genom Örebro Universitets försorg.

Framtid och verksamhetsutveckling
Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner, kundfokus och framförhållning kommer alltid att vara vägledande.
Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland
annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.
Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av
SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till
medborgarna.
Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier.

Verksamhetsmål


Effektivisera leverantörsreskontraflödet. Minska räntekostnaderna med 20 %
mot ett genomsnitt för de tre senaste åren.
Kostnaden för ränta på leverantörsskulder ser ut att överstiga ett genomsnitt för de
senaste tre åren. Detta beror på att leverantörerna blivit snabbare på att kräva ersättning för sena betalningar. Samtidigt har BKT omorganiserats, varit hög arbetsbelastning,
samt personalomsättning både inom ekonomiavdelningen och ute i verksamheterna.
Flera åtgärder har vidtagits, fler leverantörer skickar idag elektroniska fakturor, arbetsuppgifter inom ekonomienheten har omfördelats samt arbete pågår för att skapa bättre
och tydligare rutiner.
Målet kommer ej att uppnås.
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Avdelning Planering
Avdelningen ska svara för
Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Planeringsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbete mellan processerna.
Målet för verksamheten är att göra rätt saker på rätt sätt.
På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog,
Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är det
kvalitetsledaren som ansvarar för långsiktig planering, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget
för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom belysningsansvarig, vatten/
miljötekniker, övrig teknisk handläggning och GIS (geografiska informationssystem).
Den 1 april gjordes en omorganisation som för planeringsavdelningen innebar att upphandlarfunktionen med två personer tillkom. Även funktionen planerare inrättades för att vara ett
produktionsstöd åt processerna VA-ledningsnät, VA-anläggning och Återvinning med långsiktig
planering och analyser. Funktionerna flyttades över från tidigare kansliavdelning. En projektenhet bildades som i första hand arbetar med projektering, projektledning och upprättande av
tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som BKT utför på uppdrag av
respektive kommun. Projektenheten arbetar även med utredning av nya verksamhetsområden
för VA-verksamheten och förstudier för kommande ombyggnationer av ledningsnät, vägar, busshållsplatser mm.
Miljöhandläggarna har bildat en miljögrupp för att kunna samordna uppdragen ur ett helhetsperspektiv.
Upphandlingsverksamheten har ökat både i volym och komplexitet till följd av kommunernas
utökning av investeringar inom förbundets verksamhetsområden.
Skatteverket har infört krav på att personalliggare ska föras i syfte att motverka förekomsten av
svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen. Ett system för detta har
upphandlats och kommer att implementeras under året för de entreprenadarbeten som berörs
av den nya lagstiftningen. Bland andra upphandlingar kan nämnas att avtal för vinterväghållning
är klara, ny värmeanläggning till Fellingsbro IP har upphandlats och maskinparken för gräsklippning har förnyats.

Systematiskt arbete
Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan.

Personal
Antalet anställda på avdelningen var vid halvårsskiftet 30 personer. Tjänsten som VA-ingenjör/
projektledare tillsattes i början av året, efter att ha varit vakant över ett halvår pga svårigheter
med rekryteringen. Även en tjänst som projektör/projektledare och en tjänst som upphandlare
samt två tjänster som vatten- och miljötekniker tillsattes under första halvåret.
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Avdelningen har även givit arbete åt BKT:s praktikenhet i form av registrering och korrigering
av data i kart- och verksamhetssystem.

Kompetensförsörjning
Under våren har en ekonomiutbildning genom Örebro Universitets försorg genomförts med
kvalitetsledarna.
Utbildningar har även genomförts i YKB lastbil - Yrkeskompetensbevis, och i Hygien VA-verk.
Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och
sammanställs därefter inför kommande år.

Framtid och verksamhetsutveckling
Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla
en lärande organisation.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera,
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas. Kompetensförsörjningsplanen för Bergslagens kommunalteknik avser 2012-2016 och
kommer att ses över och revideras under 2016 eftersom organisationen har förändrats.
Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om
den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom BKT, lokalt, regionalt samt
nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt medverka till att sådana nätverk skapas.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem
som finns.
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Avdelning Produktion
Avdelningen ska svara för
Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas
processer utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Produktionsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan användas
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna.
Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VAledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är en kvalitetsledare ansvarig för långsiktig
planering, drift, underhåll och utveckling samt även investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar
för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Verksamheten sköts enligt funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål.
Avdelningen har under första halvåret haft fokus på arbetat med att utveckla samarbetet mellan
de olika processerna och ett flertal verksamhetsområden har utökat och förbättrat samarbetet.
Detta sker genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till uppsatta mål. Även samarbetet med planeringsavdelningen utvecklas kontinuerligt.
Ett flertal maskiner och fordon är gamla och slitna vilket medför att drift- och reparationskostnaderna riskerar att bli höga. En prioriteringslista har därför upprättats med vilka maskiner och
fordon som behöver bytas ut och i vilken ordning.

Systematiskt arbete
Mycket arbete har lagts på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. En handlingsplan
har tagits fram som ytterligare hjälp i arbetsmiljöarbetet.
I januari gjordes en årsplanering för både verksamheten och arbetsmiljöarbetet. Skyddsronder,
brandskyddskontroller mm följs upp på APT med arbetsledarna. Tillbud och avvikelser följs upp
på respektive APT, medan större händelser av övergripande karaktär även lyfts i hela arbetsledargruppen.

Personal
Antalet anställda på avdelningen var vid halvårsskiftet 148 personer.
Inom avdelningen har 12 personer anställts. Samtidigt har fyra personer slutat sina anställningar, två har gått i pension och två har gått till annan arbetsgivare.
Arbetsbelastningen för arbetsledarna har under första halvåret upplevts som hög. Åtgärder
enligt arbetsmiljöföreskrifter har vidtagits i syfte att förebygga ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning. Åtgärderna utförs i samarbete med företagshälsovården. Dessutom utreds möjligheten att avlasta arbetsledarna administrativt.
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Kompetensförsörjning
Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan
av personal inom BKT:s verksamhetsområden. Arbete pågår för att säkerställa långsiktiga lösningar främst på arbetsledartjänsterna.
Under första halvåret har ett flertal utbildningar genomförts:
 ADR – Farligt gods på väg
 Arbete på väg
 Våga vara chef
 Fotbollsplansutbildning
 Golvvårdsutbildning
 Heta arbeten
 Hygien VA-verk
 YKB lastbil – Yrkeskompetensbevis
Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån
både arbetsmiljö och nya lagkrav.

Framtid och verksamhetsutveckling
Fortsatt utveckling och effektivisering av samarbetet mellan de olika processerna inom avdelningen genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Även
samarbetet med planeringsavdelningen måste utvecklas kontinuerligt.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Arbetet med att attrahera,
rekrytera, behålla personal och utveckla rätt kompetenser är viktiga faktorer för att uppnå satta
mål.
Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om
den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom BKT, lokalt, regionalt samt
nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt medverka till att sådana nätverk skapas.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen
att systematiskt arbete med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem
som finns.
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Process Gata/Trafik
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark på gator och torg.
Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet
samt viss belysning på det statliga vägnätet.
Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och
övriga uppdragsgivare.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2016-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
2 856
2 856
0
4 033
2 765
1 268
10 539
15 085
-4 546
2 611
2 663
-52
4 763
6 737
-1 974
24 800
30 105
-5 305

Budget 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
6 001
6 001
0
8 049
8 049
0
18 588
18 588
0
5 132
5 132
0
6 925
6 925
0
44 695
44 695
0

Prognos 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
6 001
6 001
0
8 099
7 899
200
18 588
18 488
100
5 032
5 132
-100
6 925
7 125
-200
44 645
44 645
0

Hällefors: Prognosen visar ett överskott gentemot budget på 200 tkr hänförligt till gatubelysning. Detta beror på lägre kostnader för elektricitet tack vare ett nytt elavtal samt lägre kostnader för underhåll då entreprenören varit upptagen med andra uppdrag.
Lindesberg: Då sommaren varit gynnsam har grusvägsunderhåll inte behövts i samma utsträckning som budgeterat. Detta medför att prognosen för helåret visar ett överskott med 100 tkr.
Ljusnarsberg: Intäktsunderskottet beror på differens mellan budgeterat och utbetalt driftbidrag.
Nora: Prognosen visar ett underskott på 200 tkr för helåret. Detta beror på högre kostnader för
vinterväghållning under årets första månader. Framförallt är det halkbekämpning och därefter
sandupptagning som överskrider budget.

Gata/Trafik
Process Gata/Trafik ansvarar för 40 mil körbanor och 52 broar samt 16 000 belysningspunkter.
Under årets första månader var det få insatser med snöröjning. Däremot var insatserna under
våren för halkbekämpning stora och medförde att sandupptagningen tog lång tid.
Under vintern och våren arbetade gatuprocessen med att ta fram material till upphandling avseende vinterväghållning.
Under våren genomfördes grusning och hyvling av vägar i Rockhammar, Ramsberg, Guldsmedshyttan, Storå, Frövi och Vedevåg.
Användandet av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar medför lägre kostnader
för underhåll av grusvägar.
Korsningen Fotbollsgatan-Stafettgatan i Lindesberg har byggts om till en cirkulationsplats och
slutbesiktigades i juni. Officiell invigning sker den 25 augusti av kommunstyrelens ordförande
och vice ordförande.
Ombyggnation av gatljusanläggningar har under första halvåret utförts bland annat i Sikfors i
Hällefors kommun och efter trafikverkets väg i Lia, Frövi.
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På Billock- och Bergmästarvägen i Hällefors pågår urgrävning och asfaltering i samband med att
VA-ledningsnät bygger om vattenledningsnätet.
Arbetet pågår för om- och nybyggnation av resecentrum i Hällefors. Färdigställandet beräknas
ske under hösten 2016.
Processen har upprättat drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och
broar.

Systematiskt arbete
Processen har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna och överlämnat
dem till produktionsavdelningen.

Framtid och verksamhetsutveckling
Process Gata/Trafik ska tillsammans med Produktionsavdelningen utveckla användandet av
gps-enheter.
Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.
Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga processer inom BKT,
medlemskommunerna och Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Upprättade investeringsåtgärder för processens verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.

Verksamhetsmål


Felanmälningar gällande gatubelysning ska för mars respektive oktober månad
minskas med 5 % jämfört med motsvarande månader 2015.
Mätning för mars månad visar en minskning med 23 % jämfört med föregående års
mätning.
Målet kommer troligtvis att uppnås.



Felanmälningar gällande potthål i asfaltsytskikt ska för fjärde kvartalet minskas
med 5 % jämfört med motsvarande kvartal 2015.
Mätning genomförs under oktober till december.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Upprustning av Gatljusnätet
Ny belysning Sikfors
Broar
Återställning efter VA
Tillgänglighetsanpassning
Ombyggn av gator efter VA-omläggn
Parkering Klockarbäcken 5:4
Parkering Gillershöjden
GC-bro Klockarvägen
Lindesbergs kommun
Upprustning Gatljusnät
Nybyggnation LIA
Dagvatten centrala Lindesberg
Prästbron
Hammarskogsån - Guldsmedshyttan
Tillgänglighetsanpassning
GC-väg ihopbyggnad
Ombyggnad gator med VA
Sandupplag Ramsberg
Sandupplag Vedevåg
Skyltar
Asfalt strandpromenaden Frövi
Näringsliv och Utveckling
Tivoliplan
Cirkulationsplats Fotbollsplan/Stafettg
Ny väg Frövi N:a Bangatan
Bhpl södra infarten/Lasarettet
Nytt villaområde i Lindesberg
Julbelysning
Utegym Linde Arena
Bhpl Guldsmedshyttan
Nya båtplatser Lindesberg
Ljusnarsbergs kommun
Asfaltering och dikning
Rydbergsdalen GC-väg, belysning
Reinvestering gatubelysning
Trafiksäkerhetsåtgärder
Nora kommum
Ås ombyggnad etapp 3
Pendlarparkering Herrgårdsgatan
Projektering ombyggn Smedgården
Dagvattenhantering
Upprustning Gatljus
Belägningsarbeten enl plan
Cykeltak Resecentrum 100 %
Bryggeriet, skyltning
Tillgänglighetsanpassning
GC-väg till Pershyttan 100 %
Torget Kungsgatan
Trafiklösning Hagbyängar
Vindskydd Resecentrum 100 %
Exploatering Fibbetorp 1:16
Hagbydammen

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2016
2016-06-30
2016
5 228
409
3 658
800
170
830 Flera delprojekt pågår.
435
218
435 Färdigbyggt.
300
0
200 Besiktningar pågår. Vid behov av åtgärder
startar projektering.
1 500
2
1 000 Bergmästarvägen.
500
3
500 Projektering för tillgänglighetsanpassning av
Finnbergsvägen.
1 000
0
0 Inga aktuella VA-projekt.
543
13
543 Färdigbyggt.
100
3
100 Projektering påbörjas i september.
50
0
50 Projektledning för kommunen.
6 595
1 000
375
1 000
500
500
500
300
1 700
110
110
100
400

380
66

17 488
1 560
1 374
10 884
600
2 000
400
220
100
350

2 664
1 455
846
10
29
0
0
269
55
0

2 700
1 950
500
200
50

29
29
0
0
0

11 177
1 500
360
500
350
685
2 000
200
182
300
800
1 400
200
300
1 900
500

4 712
435
361
527
0
126
0
1
18
12
1 165
1 412
0
650
0
5

0
85
0
0
200
29
0
0
0
0

28

6 495
1 000 Flera delprojekt pågår.
375 Reinvestering i utdömd anläggning. Färdigbyggt.
1 000 Åtgärder på Djupdalsgatan samt projektering.
400 Projektering inför byggnation 2017.
600 Kostnaden för projektet beräknas bli något högre.
500 Åtgärder i Frövi och Fellingsbro.
200 Projektering.
1 700 Åtgärder på Djupdalsgatan samt projektering.
110 Bygglovsansökan inlämnad.
110 Bygglovsansökan inlämnad.
100 Utbyte av gatunamnsskyltar.
400 Diskussion med berörda parter pågår.
4 703
1 560 Projektet pågår.
1 374 Cirkulationsplatsen är färdigbyggd.
50 Detaljplan stoppad tillfälligt.
600 Byggnation pågår.
0 Inget beslut fattat.
400 Planering pågår.
269 Projektet färdigställt.
100 Projektering pågår.
350 Byggstart i oktober.
2 700
1 950 Enligt asfaltsprogram.
500 Projektering klar, byggn beställd av entreprenör.
200 Utbyte av blanktråd Logebacken.
50 Sänkning av kantstenar påbörjas i oktober.
11 094
1 500 Färdigställs i september.
400 Projektet något dyrare än beräknat.
527 Färdigt.
100 Inga aktuella VA-utredningar.
685 135 tkr medfinansiering av köpmannaföreningen.
2 000 Enligt asfaltsprogram.
200 50% medfinansiering från staten. Projektet färdigt.
182 Skyltning färdig, ev asfaltering under hösten.
300 Eventuellt asfaltering av strandpromenaden.
800 50% medfinansiering från staten. Projektet färdigt.
1 500 Färdigbyggt, slutbesiktning under september.
200 Projektering pågår.
300 50% medfinansiering från staten. Projektet färdigt.
1 900 Byggstart i augusti.
500 Arbete med tillståndsansökningar pågår.
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Process Park/Skog
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark, tätortsnära skog och övriga grönytor samt kommunala
skogar.
Drift och besiktning av lekplatser.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2016-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
872
872
0
1 830
1 879
-49
2 925
3 058
-133
878
713
165
1 546
2 195
-649
8 051
8 717
-666

Budget 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
1 934
1 934
0
1 688
1 688
0
8 953
8 953
0
1 689
1 689
0
2 849
2 849
0
17 113
17 113
0

Prognos 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
1 934
1 934
0
2 588
2 788
-200
8 953
9 453
-500
1 689
1 689
0
2 849
2 849
0
18 013
18 713
-700

Det svala vädret under sommaren innebar att grästillväxten aldrig avstannade under den
varmaste perioden. Detta fick till följd att fler klippningar behövdes vilket medförde högre kostnader än budgeterat i Hällefors och Lindesberg. Prognosen pekar på en avvikelse mot budget på
200 tkr resp 500 tkr. Utfallet i Hällefors innehåller ej budgeterade intäkter och kostnader för
skogsavverkning som medför att omsättningen blir högre än budgeterat vilket är beaktat i prognosen.

Park/Skog
Under våren har många riskträd åtgärdats i samtliga kommuner av ny upphandlad entreprenör.
Gallrings- och röjningsåtgärder har utförts i tätortsnära skogar främst i Hällefors. Röjningar har
påbörjats i Nora och gallringar har utförts i Hitorp området. Efter sommaren fortsätter gallring i
norra delen av Nora. I arbetet har hänsyn tagits till rekreationssyftet av den tätortsnära skogen.
Gallringen öster om Norvalla har avslutats och goda effekter på gräsplanen kan konstateras.
Sommarblommor har delvis skadats av Kålfjäril och en del blommor behövde därför bytas till
annan sort. Detta kan medföra ett budgetunderskott för årets sommarblommor.
Praktikenheten har i Nora och Lindesbergs kommuner och nu också i Hällefors kommun genomfört insatser som höjt skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet,
bl a röjningar, skötsel av lekplatser, målning av räcken och stolpar.
Bekämpning av jätteloka fortsätter enligt handlingsplanen. Den fortsatta informationskampanjen och de utförda åtgärderna visar ett gott resultat. Där bekämpning har utförts har antalet
växter minskat betydligt.
Lekplatsen vid Klotstigen i Nora är färdigställd och invigdes med ett hundratal barn. Fallunderlaget på lekplatsen Åviksvägen i Fellingsbro har förbättrats. Justeringar på de nya lekplatserna
Hällefors Schillingvägen, Gusselby och Rockhammar vid badet kommer att utföras under
sommaren. Därefter planeras nybyggnationer, bl a Hurtigtorpet i Hällefors, Riggards i Kopparberg samt lekplatser i Lindesberg.
I Hällefors har en mindre park/sittyta i korsningen Stationsvägen-Sikforsvägen färdigställts. En
kompletterande plantering kommer att utföras till hösten.
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Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
Vid lekplatsbesiktningar har dokumentationen förbättrats och rutiner för att åtgärda felen
vidareutvecklas.

Framtid och verksamhetsutveckling
Upprättandet av skötselplaner för gräsklippning fortsätter och revideringar av kartmaterial sker
löpande.
Processen medverkar aktivt i fysisk planering såsom detaljplaner, översiktsplaner och grönplaner tillsammans med medlemskommunerna och Bergslagens miljö- och byggförvaltning.

Verksamhetsmål


Den kommunägda skogens olika värden bevaras och utvecklas så att minst 70 %
av den tätortsnära skogen är anpassad för rekreation och friluftsliv.
Merparten av den tätortsnära skogen är anpassad för rekreation och friluftsliv. I Hällefors och Nora är minst 70 % anpassad för rekreation och friluftsliv, i Hällefors har
skogen upprätthållits och i Nora har den upprätthållits samt nya delar åtgärdats.
Målet kommer delvis att uppnås.



Parker och grönytor sköts så att behov såsom lek, rekreation, estetik och
hälsofrämjande miljöer tillgodoses. Minst 60 % av användarna av parker och
grönytor ska vara nöjda med både estetiska värden och upplevelsevärden.
Enkätundersökningar pågår och resultat och analys redovisas i årsbokslutet.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Parkinvesteringar, nyinvest i träd
Lekplatser och avetableringar
Trädrad Schillingvägen
Lindesbergs kommun
Föryngring av träd, planteringar
Lekplatser
Lekplats Frövi strandpark
Ljusnarsbergs kommun
Lekplatser
Parkutrustning samt träd, plantering
Nora kommun
Lärkesdammen
Lekplats Klotstigen
Parkutrustning, träd, planteringar
Allmänt lekplatser i Nora

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2016
2016-06-30
2016
700
130
300
250
130
250 Träd- och parkplantering vid Stationsvägen.
50
0
50 Projektering inför byggnation 2017.
400
0
0 Projektet står still i väntan på politiskt beslut.
1 300
300
500
500

113
4
109
0

786
586
200

0
0
0

1 013
113
600
240
60

200
29
171
0
0

30

1 300
300 Plantering av träd under hösten.
500 Lekplats Åviksv klar, Ängeby byggnation v. 42-44.
500 Byggnation i november efter medborgardialog.
786
586 Byggnation vid Riggards.
200 Parkbänkar och träd.
1 025
50 Inväntar politiskt beslut.
815 Dyrare gjut- och dräneringsarbeten än beräknat.
100 Trädplantering på torget.
60 Byggnation av 3 st gungställningar under hösten.
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Process Idrott
Processen ska svara för
Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2016-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
1 035
1 035
0
107
62
46
5 424
4 912
512
281
317
-36
600
550
50
7 446
6 874
572

Budget 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
1 910
1 910
0
214
214
0
10 523
10 523
0
561
561
0
1 199
1 199
0
14 407
14 407
0

Prognos 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
1 910
1 910
0
214
214
0
10 523
10 523
0
561
561
0
1 199
1 199
0
14 407
14 407
0

I samtliga kommuner prognosticeras ett nollresultat.

Idrottsanläggningar
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som processen sköter,
bl a gräs- och grusbollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar
övrigt.
Issäsongen är nu över utan några större störningar i driften. Det blev ingen förlängd säsong på
någon av ishallarna eftersom föreningarna inte hade något lag som gick till kvalspel.
Fotbollssäsongen har börjat med en kall vår som missgynnat växligheten en del.
Fotbollsplanerna på Fritidsbyn i Lindesberg har haft problem med våta planer, detta trots att det
tidigare år har gjorts dräneringsinsatser.
På Råssvallens fotbollsplaner har projektet med robotgräsklippare startat. Ombyggnationen av
en fotbollsplan fortsätter och beräknas vara klart till hösten.
På Stadskogsvallens omklädningsrum har omläggning av papptaket skett under våren. Arbete
pågår även med att göra om två duschutrymmen samt målning av ett omklädningsrum.
På Råsshallen har en större renovering av en av iskompressorerna genomförts.
I Fellingsbro är upphandlingen klar för en bergvärmepanna som ska värma badet och omklädningspaviljongen, arbete startar i slutet av augusti.
I Nora har ett nytt staket runt hela Norvalla byggts. Trädgallring har även skett för att solen
bättre ska kunna skina in på gräsplanen.
I Hörken har 20 nya badbryggor byggts.
Badpaviljongen på Sångens badplats i Hällefors var färdig lagom till badsäsongen. Rivning och
ombyggnad av omklädningsrummen samt ett soldäck har byggts.

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
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Framtid och verksamhetsutveckling
Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter.
Utredning angående bassängtäckning för att minska energibehovet vid badet i Fellingsbro pågår.
Byte av armaturer till LED-belysning på elljusspår fortskrider.

Verksamhetsmål


Energibesparingen på idrottsanläggningar. Minskad förbrukning av el jämfört
med 2015.
Fortsatt arbete med byte av belysning till LED på elljusspåret i Digerberget och byte till
bergvärmepanna på badet i Fellingsbro.
Målet kommer att uppnås.



Kundnöjdhet och dialog. Målet för föreningsnöjdhet ska uppgå till minst 60%.
Träffar med föreningar pågår kontinuerligt under året. Mätning och utvärdering kommer
att ske under hösten.
Målet kommer troligtvis att uppnås.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Badplatser
Bryggor Grythyttan

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2016
2016-06-30
2016
85
26
106
50
0
80 Högre kostnader än beräknat för bygglov och
ritningar.
35
26
26 Färdigt.

Lindesbergs kommun
Idrottsinvesteringar
Handikappanpassning badplatser

6 315
1 500
100

213
213
0

Nytt kylmaskineri Bernehov
Bassängtäckning Fellingsbrobadet
Omläggning sjumannaplan Fröjevi

4 215
400
100

0
0
0

90
50
40

34
0
34

890
250
240
400

230
230
0
0

Ljusnarsbergs kommun
Olovsvallen
Badplatser
Nora kommun
Idrottsinvesteringar
Fotbollsplaner, utredning
Digerberget belysning
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6 365
1 500 Flera delprojekt pågår.
150 Planering pågår, avvikelsen beror på behov av
längre ramper.
4 215 Upphandling pågår.
400 Upphandling pågår.
100 Byggnation i oktober.
90
50 Belysning och nytt låssystem.
40 Bryggor vid Hörkens badplats färdiga.
930
290 Avverkning av skog runt Norvalla.
240 Avvaktar beslut angående konstgräsplaner.
400 Byggnation i september.
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Process Lokalvård
Processen ska svara för
Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås
för alla som vistas i lokalerna.
Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2016-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
1 327
1 327
0
2 443
2 956
-513
10 097
10 636
-539
1 444
1 723
-279
3 735
3 900
-165
19 046
20 542
-1 496

Budget 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
2 667
2 667
0
6 164
6 164
0
20 537
20 537
0
3 709
3 709
0
7 725
7 725
0
40 802
40 802
0

Prognos 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
2 667
2 667
0
5 664
5 864
-200
20 537
21 037
-500
3 709
3 709
0
7 725
7 725
0
40 302
41 002
-700

Efter första halvåret visar processen ett negativt resutat på 1 500 tkr. Helårsprognosen pekar
dock på mot ett lägre underskott, 700 tkr.
Hällefors: Efter en genomgång av nuvarande städobjekt i ett program för beräkning av städkostnader baserat på ytor och svårighetsgrad konstateras att ersättningen för objekten ligger
200 tkr under beräknad kostnad. Dialog förs med kommunen.
Lindesberg: Prognosen visar ett underskott som främst beror på utökat antal städobjekt som
kommer att faktureras och som har medfört högre personalkostnader än budgeterat. Översyn av
bemanning inklusive vikarietillsättning pågår i syfte att hålla ner kostnaden och dialog angående
problemet inleds med kommunen.

Lokalvård
Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar och kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar
miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.
Kontakt har knutits med ett företag som arbetar med avjoniserat ultrarent vatten. Vattnet gör
den städade ytan helt ren från smuts, och minskar återsmutsningen eftersom inga restprodukter
som drar åt sig smuts blir kvar på ytan. En provperiod med avjoniserat vatten planeras efter
sommaren.
Städning på sex äldreboenden i Lindesbergs kommun startade vid årsskiftet, och avstämning
gjordes i maj med ett gott resultat.
Många nya städobjekt har tillkommit, och lagts in i städprogrammet, där kostnader och städtider
går att se.
I Ramshyttans skola har en allergidel byggts till utifrån en elevs behov. Personalen har lärt sig
att allergistäda och vidta olika åtgärder för att städa på ett korrekt sätt.
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En workshopgrupp med lärare, rektorer, arkitekter, kostpersonal och personal från lokalvården
har bildats. Gruppen träffas regelbundet för att planera och komma med idéer, synpunkter och
önskemål vid ett nytt skolbygge samt en skolutbyggnad i Lindesberg. Det är värdefullt att städverksamheten deltar i arbetsgruppen.
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors har fortsatt. ”Att mäta kvalitet”, vad
som är viktigt för kunden att mäta och vad som ger mervärde, är ämnen som diskuterats..

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem finns
ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas skyddsronder.
Material för att systematiskt introducera nya vikarier och praktikanter har tagits fram som
underlättar för både den som introducerar och den nyanställde.

Framtid och verksamhetsutveckling
Processen kommer under hösten att på prov, vid städning inom fyra verksamheter, att använda
avjoniserat vatten vilket innebär en kemikaliefri städning. Detta ligger i linje med verksamhetens strävan att använda miljövänliga produkter och arbeta så miljövänligt som möjligt.
För att skura med maskiner utan användning av kemikalier används speciella skurrondeller.
Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter
både på arbetsmiljön och på städkvaliten.
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna
är viktigt för att snabbt åtgärda ev brister. Kvaliten ska vara i fokus.
Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att fånga upp det senaste inom maskiner, redskap och
metoder för ett effektivare sätt att arbeta.
Under hösten kommer flera utbildningar att genomföras för att stärka lokalvårdarna i deras
arbete och öka arbetets status.

Verksamhetsmål


Kundnöjdhet och dialog. Kundnöjdheten ska vara i samma nivå eller bättre än
föregående år.
Servicesamtal med kunder sker kontinuerligt under året och fortskrider enligt plan.
Resultatet redovisas i årsbokslutet.
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Process Återvinning
Processen ska svara för
Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar.
Drift av återvinningscentraler.
Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl.
Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2016-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
4 141
4 141
0
4 461
3 964
497
11 488
11 095
393
3 952
3 642
311
5 148
4 877
272
29 190
27 718
1 472

Budget 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
8 943
8 943
0
9 300
9 300
0
22 846
22 846
0
7 855
7 855
0
10 485
10 485
0
59 429
59 429
0

Prognos 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
8 943
8 943
0
9 400
9 300
100
23 296
22 846
450
8 255
7 855
400
10 785
10 485
300
60 679
59 429
1 250

Prognosen för samtliga kommuner visar ett intäktsöverskott. En bidragande orsak är att inget
större antal omval av abonnemang har skett trots ökad avgift för blandat avfall. Det positiva
halvårsresultatet beror bla på att det är högre avräkning, kostnad, mot entreprenörer rörande
avfallshämtning under andra halvåret beroende på ökat antal tömningar på grund av fritidsboenden.

Insamling
Process Återvinning ansvarar för tömning av 26 800 avfallskärl, 8 900 ton kärlavfall varav
7 300 ton brännbart avfall och 1 600 ton matavfall. BKT slamtömmer även 7 900 enskilda
brunnar.
Arbetet med digital tömningsregistrering är i gång och samtliga insamlingsfordon har nu utrustning och använder detta fullt ut sedan oktober föregånde år.
Under februari genomfördes en plockanalys av hushållsavfallet. Två prov för det brännbara avfallet gjordes, ett för villor och ett för flerfamiljshus, även prov avseende matavfallet genomfördes på samma sätt. I kärlen för brännbart avfall var andelen förpackningsmaterial högt, 25-30 %,
farligt avfall och elavfall låg under 1 % vilket är bra. Det utsorterade matavfallet innehöll endast
3 % felsorterade förpackningar.
Avtalet för insamling av hushållsavfall har förlängts ett år med NLF Nora-Lindefrakt AB, med
möjlighet till ytterligare ett optionsår.
Under hösten och våren har det funnits delar av avtalet som inte följts fullt ut, och detta har
inneburit en del klagomål från abonnenter. BKT har tagit upp detta på driftsmöten med NLF och
deras entreprenör, och BKT valde att förelägga NLF med vite för leveransförseningar.

Mottagande av slam från reningsverken
Inför sluttäckningen av Skärets deponi tippas slam från reningsverken som sedan kan användas
i slutskedet av täckningsarbetet. Ett haveri i Bångbro reningsverk medförde att det slam som
kom till Skärets ÅVC inte var rötat eller stabiliserat. Detta medförde, tillsammans med värme, ett
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stort luktproblem för närliggande fastigheter. I samband med haveriet så byggdes ett mellanlager, en damm att tippa blött slam i, där det senare går att blanda ut till ett material som går att
använda vid sluttäckningen. Med hänsyn till närliggande fastigheter så kommer ingen blandning
ske före hösten.

Deponier
Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg fortsätter enligt sluttäckningsplanerna. Askor och slam fortsätter att levereras till båda anläggningarna.
Under året fortsätter sluttäckningen av ytterligare 1 ha på Skärets deponi och beräknas bli klart
under hösten 2016. Förseningen vid sluttäckningen beror på de luktproblem som uppstod i samband med haveriet i Bångbro reningsverk.
Länsstyrelsen informerade 2013 kommunerna i Örebro län om att inventering och riskbedömning av nedlagda kommunala deponier måste göras eftersom sådan saknas i flera kommuner.
Inom BKT:s geografiska verksamhetsområde är mycket arbete redan gjort men inventeringen
behöver uppdateras för att deponierna ska kunna riskbedömas och riskklassas enligt MIFO,
Metodik för inventering av förorenade områden. Projektet pågår och beräknas bli klart under
året.

Återvinningscentraler
Verksamheten handhar och sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna.
Inom verksamhetsområdet finns även 57 Återvinningsstationer, varav BKT sköter 23 st och FTI
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 34 st.
I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställts
ut på Ängarna, Södra Måle, Skäret och Gyltbo. Från Returpack utgår en ersättning per insamlad
säck som BKT har valt att skänka till Barncancerfonden.
Under mars månad genomfördes en första besöksmätning på samtliga ÅVC:er. Tre mätningar
kommer att göras under året och därefter sker utvärdering.
Vid Storå ÅVC har prov gjorts med en komprimator för brännbart avfall med lyckat resultat.
Detta är en åtgärd som främst sparar transporter och därigenom minskar utsläppen. Vi planerar
att använda oss av liknande koncept vid de övriga små ÅVC:erna.

Behandling
Avtal avseende hämtning, transport och behandling av skrot är förlängt ett år med Stena Recycling AB. Med skrot avses bl a restprodukter av stål och metall som lämnas på återvinningscentralerna av allmänheten. Blandkabel sorteras ut och läggs i för ändamålet avsedda kärl.
Avtalet för omhändertagande av hushållsavfall har förlängts till och med år 2017.

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

Avfallsinformation
Samarbetet med avfallsambassadörer inom Process Lokalvård fortsätter under året. De ska
informera ute i verksamheterna om kompostering och övriga sorteringsmöjligheter så att avfallet som går till förbränning kan minimeras.
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Verksamheten har under våren deltagit i och informerat om avfallshantering i olika forum bl a
på arbetsmarknadsmässor, hos bostadsbolag, hyresrättsföreningar samt skolundervisning i SFIklass.

Systematiskt arbete
Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits
enligt upprättad handlingsplan. Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna
enligt egenkontroll.

Framtid och verksamhetsutveckling
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för våra kunder till återvinningscentralerna. Enligt en extern utredning framkom synpunkter på att ÅVC:n i Lindesberg bör få en
mer central placering. Förslag på placering är norra delen av centrala Lindesberg. Enligt utredningen bör detta ske i samband med att deponin i S Måle sluttäcks.
Två svårfinansierade miljöåtgärder är att rena lakvatten från deponierna lokalt istället för att
som idag leda det till våra reningsverk samt att återställa och minimera negativa miljöeffekter
från gamla deponier i området.
Vid de större ÅVC:erna har arbetet med återbruk ökat genom att ta bort kravet på innehav av
90-konton hos aktörerna.
Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos
kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna
förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för Bergslagens kommunalteknik att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. Utredningen var
klar i mars, men inga beslut har ännu tagits.

Verksamhetsmål


Samtliga fastighetsinnehavare till fastighet, där hushållsavfall uppkommer, ska ha
abonnemang för aktuellt avfallsslag.
En systemmodul som ska koppla ihop kommunernas fastighetsinformation med förbundets abonnentregister är installerat. Beräknad driftsättning under hösten.
Bedömningen är att målet ej kommer att uppnås.



Kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheten att lämna saker till
återbruk. Mäta januari och december.
Enkätundersökning är genomförd på förbundets fyra stora återvinningscentraler.
Resultaten sammanställs och analyseras i augusti.



Andelen hushåll som sorterar ut matavfall till biologisk behandling (rötning eller
hemkompostering) ska öka till 80 % från 73 % år 2014.
Plockanalys av det brännbara avfallet är genomförd. Utifrån bl a analysens resultat kommer specifika informationsinsatser att göras under hösten. Resultat redovisas i årsbokslutet.
Bedömning är att målet ej kommer att uppnås.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
ÅVC Gyltbo

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2016
2016-06-30
2016
1 500
0
1 500
1 500
0
1 500 Personalbyggnad, upphandling i augusti.

Lindesbergs kommun

0

0

0

Ljusnarsbergs kommun

0

0

0

100
100

100
100

Nora kommun
ÅVC Ängarna
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100
100 Asfaltering, yta för träavfall. Klart.
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät
Processerna ska svara för
Ny- och ombyggnation av VA-ledningar.
Drift och underhåll av VA-nätet.
Att abonnenter får ett bra dricksvatten.
Att avleda avloppsvattnet.
Att rening av avloppsvattenet sker på ett miljöriktigt sätt.
VA-verksamheten är uppdelad i två processer:
 Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till
abonnent samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning
Kommun
(Belopp i tkr)

Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

Utfall 2016-06-30
Intäkt
Kostnad Resultat
9 677
9 677
0
9 882
8 503
1 379
18 810
20 809
-1 999
9 826
8 730
1 096
8 538
7 740
798
56 733
55 460
1 273

Budget 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
19 811
19 811
0
19 580
19 580
0
36 730
36 730
0
17 260
17 260
0
17 600
17 600
0
110 981 110 981
0

Prognos 2016
Intäkt
Kostnad Resultat
19 811
19 811
0
19 580
19 580
0
36 730
41 230
-4 500
18 260
19 760
-1 500
17 600
17 600
0
111 981 117 981
-6 000

I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållsspolningar och utredningar
avseende nätets status. På anläggningssidan pågår drift och planerat underhåll på verk och
pumpstationer. Under första halvåret har antalet vattenläckor ökat jämfört med tidigare år,
framförallt i Lindesberg, vilket har medfört ökade driftkostnader.
För Lindesberg prognosticeras ett budgetunderskott med 4 500 tkr varav 2 500 tkr hänför sig
till VA-arbeten för Gång- och cykelväg i Rya och 2 000 tkr beror bl a på många vattenläckor samt
omfattande reparationer och återställningskostnader.
I Ljusnarsberg prognosticeras intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till
bryggeriverksamheten. Totalt visar prognosen ett budgetunderskott med 1 500 tkr beroende på
projektet Huvudledning Bångbro.

Dricksvatten
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26
vattenverken produceras 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Tillgängligheten på dricksvatten
har varit nära nog 100 %.
Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets anvisningar och av Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) fastlagt kontrollprogram.
BMB har genomfört revision av vattenverksamheten där HACCP - egenkontrollen granskades
och godkändes. Kritiska kontrollpunkter följs upp och desinfektionens effektivitet ska redovisas.
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HACCP-arbetsgruppen i nya organisationen ska revideras med tydlig ansvarsfördelning samt
faroanalyser som ska specificeras på några punkter.
I nya organisationen ansvarar produktionsavdelningen för kompetensdokumentation som ska
visa att personalen har tillräcklig och rätt utbildning.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.
För att minska risken för vattenburen smitta ökas antalet säkerhetsbarriärer. Installationen av
UV-ljus på de större vattenverken och på lämpliga punkter i ledningsnätet fortsätter som skydd
mot parasiter.
Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska
antalet anmärkningar och omprover. Uppföljning visar att det krävs en ökad grundklorering.
Arbetet med framtida vattenförsörjning fortsätter. Vätternvatten är tänkt att bli framtida huvudvattenförsörjning till Lindesberg och Nora. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen.
Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett expropriation av mark för
Ljusnarsbergs reservvattentäktområde.
Flertalet av de mindre vattenverken Rockhammar, Spannarboda, Pilkrog och Grönbo har problem med råvattenkvaliteten och kräver omfattande beredningssteg. Utredning fortsätter för en
sambyggnad med överföringsledningar från Rya vattenverk i Lindesberg.
Löa vattenverk utreds för att i framtiden bli en tryckstegringstation med försörjning av dricksvatten från Vasselhyttans vattenverk.
Arbetsmiljön vid Rya vattenverk har förbättrats genom styrd ventilation, men ytterligare åtgärder krävs för att sänka radonhalten. Renoveringsalternativ är framtagna inför kommande upprustning av verket.
Jeppetorps upprustning är klar och revidering av skyddsområdesföreskrifterna fortsätter.
Älvestorps vattenverk är upprustat och installation av säkerhetsbarriär, UV-ljus, är klart.
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår.

Spillvatten
Inom verksamhetsområdet finns 28 reningsanläggningar som renar 21 000 m3 spillvatten per
dygn samt 260 pumpstationer. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.
En ny förstudie av Lindesbergs reningsverk pågår.
Fasad- och takrenoveringen vid Fellingsbro reningsverk är avslutad
Nya kemikalietankar har installerats i Ramsberg, Löa och Bångbro reningsverk.
Vid Frövi reningsverk är fasad- och takrenovering avslutad.
Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. En försöksperiod pågår med den
nya processen för att följa upp hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. En för-
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studie av reningsverket har startat för att öka slamkapaciteten. Det är stora slamproblem eftersom slammet inte går att avvattna med centrifug.
Vid Nora reningsverk utvärderas den framtagna förstudien.
Tillståndsprövning för Frövi reningsverk är inlämnad till Länsstyrelsen.
Belastningen har minskat till Fjällbo reningsverk eftersom bryggeriet i Hällefors ändrat sin produktion. Uppströmsarbetet fortsätter och den spårade kadmiumkällan följs upp.
De mindre reningsverken har inspekterats av BMB för att klarlägga om kraven på normal eller
hög skyddsnivå uppfylls. Vid några mindre markbäddar har spolningar genomförts och reningsfunktionen har förbättrats avsevärt.

Ledningsnät
Verksamheten sköter och underhåller 140 mil ledningsnät; vattenledningar, spillvattenledningar samt dagvattenledningar.
Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i
pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och en prioritering görs av
var insatserna bör genomföras först. Handlingsplanen uppdateras efterhand som ekonomiska
medel fastställs.
BMB genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att verksamhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas. Ett tiotal omvandlingsområden av olika storlek har dokumenterats för
inkoppling på kommunala ledningsnätet, bland andra Saxhyttan, Silverhöjden, Hörken, Gusselby,
Fornaboda, Vibyn och Norasjöns Östra strand. En sambyggnadsplan finns framtagen som inkluderar både dricksvatten och spillvatten.
Uppföljning av halvårsstatistik visar på ovanligt många vattenläckor i Lindesberg, Frövi och
Fellingsbro.
För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på nätet flödesmätare ska
installeras.
I Lindesberg pågår projektering för byggnation av gång-och cykelväg från kyrkogården till södra
infarten, arbetet sker i samarbete med Trafikverket.
I Nora är VAP VA-Projekt AB projektledare för Östra stranden och arbetet med etapp ett Hitorp
mot Vagnskjulberget är i slutskedet.
Nya verksamhetsområden i Lindesberg är Ånäs och Gusselby där ett antal nya abonnenter ska
anslutas.
I Bångbro har byte av huvudspillvattenledning påbörjats, från Bångbro reningsverk till Wallmovägen.
Stora ombyggnationer har gjorts runt Bryggeriet i Kopparberg för att i framtiden trygga vattenförsörjningen i området.
En andra etapp på Bergmästarvägen i Hällefors har påbörjats. Arbetet innefattar byta av spilloch vattenledningar samt nyanläggning av dagvattenledning.
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Miljömålsarbete
De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet.







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

Lagar och krav
Under första halvåret kom ny lagstiftning gällande analys av radioaktiva ämnen i dricksvatten.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.
VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning. BKT:s hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten.
För att klara kvalitetssäkringen och egenkontrollen måste driftövervakningssystemet uppdateras.

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





Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka.
Anpassningen till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.
Miljökraven ökar.
Nödvändiga investeringar för att förnya infrastrukturen medför behov av taxehöjning.
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Utbildningskostnaden för personal ökar med ökade lagstiftningskrav.
Skyddet för miljön kan utgöra skäl för kommunens ansvar att ordna en allmän VAanläggning.

Verksamhetsmål
o VA-anläggning


Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden begränsningsvärden
ska inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut.
Provtagning på utgående vatten sker enligt schema. Analyserna sammanställs
och uppföljning görs kontinuerligt.
Utsläppsvillkoren uppfylls hittills för alla verk, utom för Nora RV där ett månadsgränsvärde på fosfor överstigits och för Stribergs RV har gränsvärdet på aluminium och flöde överstigits både kv 1 och kv 2. Finns risk att Stribergs RV inte
kommer att uppfylla sina villkor.
De små anläggningarna riskerar att inte uppfylla de miljökrav som resp verks
skyddsklass kräver.
Målet kommer troligtvis ej att uppnås.

o VA-ledningsnät


Antalet vattenläckor, avloppsstoppar och källaröversvämningar ska
minska, baserat på tidigare års statistik.
Driftstörningar inrapporteras och dokumenteras kontinuerligt i VA-banken.
Antalet vattenläckor har under första halvåret ökat, jämfört med tidigare år.
Målet kommer troligtvis ej att uppnås.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Älvestorp VV
Sävsjön VV
Bergmästarvägen
Ospec ledningsnät
Saxhyttefallet

Budget
Utfall
Prognos
Kommentar
2016
2016-06-30
2016
3 800
1 345
4 075
350
421
425 Total maskinupprustning, pumpar, filter och
instrument. Prognosavvikelsen pga fler instr.
750
264
750 Total maskinupprustning, pumpar, filter,
instrument o plc-system. Klart nov.
500
617
700 Byte vatten- o spillvattenledn, nybyggnation
dagvattenledning ca 150 m. Klart aug.
Prognosavvikelse pga berg o sprängning.
1 000
1 000 Relining huvudspillledn från Fjällbo RV och
uppströms 700 m. Filmning ska göras. Klart dec.
1 200
43
1 200 Sjöledn ca 1 km, grävning 100-200 m. Klart
under hösten.

Lindesbergs kommun
Frövi RV Tak
Säkerhet vattenverk
Rya VV

9 760
350
300
3 000

3 200
305

Fellingsbro RV
Lindesbergs RV
Löa RV
Ramsbergs RV
Frövi RV Ventilation och fasad

400
1 000
300
700
830

13
1 011
33
157
402

Resta-Ramsberg

0

98

Ruddammsgatan

700

74

Råsshallen -RV Storå
Norevägen dagvatten

380

177
520

0

22

Folkestorp

388

Idrottsvägen Fellingsbro

1 800

Ljusnarsbergs kommun
Finnhyttans vattenverk
Mindre VV och Pumpstationer
Silverhöjden VA utbyggnad

6 370
2 000
250
200

Vårdcentralen-Kyrkvägen

1 000

Huvudledning-Bångbro

1 500

900

690
230
500

761

Nora kommun
Tahita, ledning

22 650
0

14 942
71

Lämåsvägen/Skyttevägen
Östra stranden
Svinamotabacken

3 000
17 000
1 500

14 706
82

Fasegatan Kopparberg
Järnvägsparken Kopparberg
Omläggning Bryggeriet

Fibbetorp
Etapp 2 Östra Stranden
Nora RV

1 150

1 791
130

5
78

0
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10 111
350 Klart.
300 Vasselhyttan VV, UV-ljus. Klart under hösten.
3 000 Renovering av sandfilter samt ny elutrustn.
Klart årsskiftet.
400 Tak och fasad. Avslutas sept.
1 011 Slamskrapor. Avslutat.
300 Kemtank, klart aug.
700 Kemtank och elstyrning. Klart årsskiftet.
830 Till- o frånluft till processanläggningen. Klart
oktober.
Skjuts till 2017.Ombudgeteras, 700 tkr till proj
Ruddammsgatan o 800 tkr till proj Idrottsvägen.
700 Ombudgeterat.Byte vattenledn o ny dagvattenledn innan asfaltering.
200 Spillvattenledning från 2015.
520 Klart. Prognosavvikelse pga tilläggsarbeten
bl a ventilbyte och extra servis.
Skjuts till 2017.Ombudgeteras, 1 000 tkr till proj
Idrottsvägen.
1 800 Ombudgeterat.Byte av vatten- o spillvattenledn.
8 370
2 000 Nytt reservkraftverk beställt. Klart dec.
250 Tryckstegring och UV-ljus. Klart okt.
200 Avser projekteringskostn, detaljprojektering
under hösten.
1 000 Byte vatten- o spillvattenledn, projektering pågår.
Start sept, klart årsskiftet.
3 000 Utbyte av huvudledning. Klart sept.
Avvikelsen kommunicerat med kommunen.
690 Väntar på faktura från Trafikverket.
230 Återställningskostnader.
1 000 Trygga leveranssäkerheten av vatten till högreservoar , klart dec. Prognosavvikelse pga
tilläggsarbeten, fyra extra serviser.
23 150
Skjuts till 2017, ombudgeteras (1 000 tkr) till
Lämåsvägen.
3 000 Byte befintliga VA-ledningar. Start aug.
17 000 Exploatering, nytt verksamhetsområde.
2 000 Byte vatten- o spillvattenledn samt pumpstation och tryckstegring. Start aug.
1 150 Nya VA-ledningar. Tilläggsanslag.
Projektering Lejonbacken-Alntorp.
0 Förstudie, skjuts till 2017. Ombudgeteras
(1 000 tkr) till Svinamotabacken.
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Resultaträkning
Utfall
Utfall
2016-01-01 2015-01-01
(Bel opp i tkr) --2016-06-30 --2015-06-30
Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Konsumtionsintäkter
Övriga intäkter
Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter

Budget
Helår
2016

Prognos
Helår
2016

Avvikelse

48 678
70 683
6 231
-2 746
122 846

47 593
65 865
8 784
-3 638
118 604

98 099
135 495
12 654
0
246 248

97 999
135 495
12 654
4 750
250 898

-100
0
0
4 750
4 650

-121 621

-111 164

-231 241

-237 291

-6 050

Finansnetto

-7 431

-7 770

-15 007

-15 007

0

Resultat före extraordinära poster

-6 206

-330

0

-1 400

-1 400

596

-2 322

0

Periodens resultat

-5 610

-2 652

0

Resultat fördelat på verksamhet
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter

689
-6 895

281
-611

0
0

-1 400

-1 400

Totalt resultat

-6 206

-330

0

-1 400

-1 400

Verksamhetens kostnader

Reglering av resultat
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Balansräkning
2016-06-30

2015-12-31

6 884

7 917

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

48 802
5 210
54 012

66 887
1 398
68 285

Summa tillgångar

60 896

76 202

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital

-697
-5 610
-6 307

2 324
-3 021
-697

Långfristiga skulder

510

580

Kortfristiga skulder

66 693

76 319

Summa eget kapital och skulder

60 896

76 202

Ställda säkerheter

INGA

INGA

Ansvarsförbindelser

INGA

INGA

(Bel opp i tkr)

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Poster inom linjen
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Kassaflödesanalys
2016-01-01
--2016-06-30

2015-01-01
--2015-06-30

1 225

7 440

1 142
2 367

1 213
8 653

Finansnetto

-7 431

-7 770

Kassaflöde från löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-5 064

883

18 085
-9 626
8 459

7 145
-9 504
-2 359

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 395

-1 476

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-109
-109

0
0

Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit
Förändring av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

596
0
-70
526

-2 322
0
-71
-2 393

3 812
1 398
5 210

-3 869
5 022
1 153

(Bel opp i tkr)

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av korta skulder

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
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Förkortningar och begreppsförklaringar
ADR
Regelverk inom EU som reglerar transport av
farligt gods på landsväg.

Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.

AME
Arbetsmarknadsenhet.

KNÖL
Kommunerna i norra Örebro län.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav.

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

APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information
och dialog mellan medarbetare och chef.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa
som betalas av abonnenter.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde.
Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 30 juni.
Balansräkningen visar hur tillgångarna har
finansierats, med skulder och eget kapital.
CLP
Kemikalielagstiftning gällande klassificering,
märkning och förpackning.
(Classification, labelling, packaging)
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och
årets resultat (över-/underskott).
FoU
Forskning och utveckling, verksamhet som syftar
till att producera kunskap.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna första halvåret men som avser
andra halvåret (skuld).
Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda första halvåret men som avser
andra halvåret (fordran).
HACCP
Faroanalys och kritiska styrpunkter.
(Hazard Analysis and Critical Control Points)
ISO
Internationella standardiseringsorganisationen.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar.

Långfristiga skulder
Skulder som har längre löptid än ett år från
bokslutsdagen.
MIFO
Metodik för inventering av förorenade områden.
NKI
Nöjd-Kund-Index.
Omsättningstillgångar
Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
Resultaträkning
Visar periodens resultat. Periodens intäkter
minus periodens kostnader inkl avskrivningar
utgör förändringen av eget kapital.
Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
medlemskommunerna.
SKL
Sveriges Kommuner och Landsting.
SRY
Servicebranschens yrkesnämnd.
Tillgångar
Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.
Upplupna intäkter
Intäkter som kommer att erhållas andra halvåret
men som avser första halvåret (fordran).
Upplupna kostnader
Kostnader som kommer att betalas andra halvåret
men som avser första halvåret (skuld).
VA-banken
Underhållssystem för VA-ledningsnät.
YKB
Yrkeskompetensbevis
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017,
dnr KS 16/00288
Ärendet
Kommunförvaltningen har tillsammans med kommunfullmäktiges presidium
berett frågan om annonsering av fullmäktiges sammanträden. Enligt
kommunallagens 5 kap. 10 § ska fullmäktiges sammanträden kungöras i ”den
eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar”.
Fullmäktiges sammanträden kungörs enligt lagstiftning på kommunens
anslagstavla, dessutom finns kallelse och bilagor tillgängliga på Hällefors
bibliotek och på kommunens hemsida. Sedan två år tillbaka har fullmäktiges
sammanträden kungjorts också i Bergslagsklippet, Veckonytt och 24i
Bergslagen.
Gratistidningarna Bergslagsklippet och Veckonytt delas ut till alla hushåll i
kommunen, vilket ger en mycket god täckningsgrad. Däremot ges de ut med
glesa utgivningsdatum, vilket gör att de lämpar sig illa för en annonsering där
datumen före ett sammanträde är lagreglerat. Vid flera tillfällen har inget
lämpligt utgivningsdatum funnits varför annonsering i ett eller båda av bladen
har uteblivit. 24i Bergslagen som är en nättidning som omfattar de fyra
kommunerna i norra länsdelen, uppfattar kommunförvaltningen har fungerat
bra för annonsering. Där är det dock svårt att uppskatta vilken täckning
tidningen har.
Kommunförvaltningen och fullmäktiges presidium föreslår utifrån detta att
annonseringen av 2017 års sammanträden ska ske dels i papperstidningen NA,
dels i nättidningen 24i Bergslagen.
Ekonomi

Kommunförvaltningen bedömer att annons i NA troligen är dyrare än i
Veckonytt eller Bergslagsklippet, men genom att förslaget innebär en
minskning av antalet annonseringsfora jämfört med idag, kommer den
totala kostnaden troligen att bli lägre än för 2016.
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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
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017 ska göras i NA och
24i Bergslagen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunsekreterare
Mathias Brandt kortfattat.
Christina Johansson (M), Annahelena Jernberg (S), Ritha Sörling (V), LarsGöran Zetterlund (C), Ronnie Faltin (S) och Hans-Otto Pohlmann (GL) yttrar
sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningen och yrkar
att ärendet ska gå tillbaka till fullmäktiges presidium för ytterligare beredning
och att presidiet lämnar ett beslutsförslag direkt till kommunstyrelsens
sammanträde i november vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges presidium bereder frågan och lämnar förslag direkt till
kommunstyrelsens sammanträde i november.
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Ansökan om projektmedel för samverkan till Region Örebro
län kring ”Bergslagens kulturskola”, dnr KS 16/00303
Beslutsunderlag
Regional kulturskola- ett nätverk för samverkan 2011-12-02
Ansökningshandling för utvecklingsmedel kultur till Region Örebro län
161031
SOU 2016:69 Betänkande av kulturskoleutredningen, Regeringskansliet
Ärendet
Bakgrund
Ett länsövergripande samarbete mellan kulturskolorna formaliserades 2011,
då man gemensamt (Hällefors ingick i arbetsgruppen) skrev fram planen
Regional kulturskola- ett nätverk för samverkan. Sedan dess har
kulturskolorna i länet tillsammans planerat för och genomfört ett antal årliga
aktiviteter under samlingsnamnet Regional kulturskola. Det har resulterat i
nätverksträffar för ledning och för pedagoger, fortbildningsdagar,
orkesterprojekt och vissa ansatser för att utveckla samarbete med
länsinstitutioner, universitet (ÖU) mfl. Man har dock misslyckats med att få
fram en gemensam samordningsresurs och medel för att finansiera en sådan.
Det kan konstateras, att utan en samordningsresurs/organisation som fungerar
strategiskt och operativt, orkar kulturskolorna själva inte driva och genomföra
länsövergripande projekt med styrfart. Man har fullt upp med sin egen
verksamhet.
Sedan 2013 har (dåvarande Örebro Landsting) Region Örebro län (RÖL)
prioriterat frågan kring en samverkan mellan länets kulturskolor och
civilsamhället i sin kulturplan och tillsatt en temagrupp att reda i frågan.
På uppdrag tilldelades Hällefors kultur- och fritidschef ordförandeskapet i
gruppen som bestod av representanter från ytterligare fyra kommuner, en
fristående musikskola, ÖU och Örebro Läns Bildningsförbund.
RÖL och länets kulturskolor arbetade fram en ansökan till Kulturrådet (KUR)
för projektledning av ett tvåårs projekt men fick tyvärr avslag 2016, och
därefter har frågan legat still.
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Styrdokument och riktlinjer
I Region Örebro Läns kulturplan 2016-2019 är ett av utvecklingsmålen:
”Stärkt samverkan mellan länets kultur- och musikskolor är ett pågående
utvecklingsarbete som syftar till att förbättra möjligheten för alla barn och
unga i länet att utveckla kultur”.
Regeringens nyligen framlagda utredning En inkluderande kulturskola på
egen grund SOU 2016:69 föreslår bidrag till kommunal samordning på
regional nivå och att10 mnkr fördelas till landstingen för samordning av
kulturskolorna på regional nivå. Remissrunda pågår med avslut i februari -17.
Kulturskolerådet är kulturskolornas intresseorganisation som prioriterar:
o barns rätt till kulturutövande
o kompetensförsörjning (utbildning och kompetensutveckling)
o nationell samordning av statistik, kunskap och kvalitetsutveckling
o forskningsbaserad verksamhetsutveckling
Samtligt ovan stöder den regionala samverkan som redan påbörjats och
projektidén Bergslagens Kulturskola.
Norra länsdelen i samverkan
Hällefors kulturskola räknas till en av landets bästa med anmärkningsvärt stor
andel trygga, nöjda elever, ett brett utbud, långvarig och god samverkan med
grund- och gymnasieskolan och med en inkluderad fritidsverksamhet.
Men vi har också svårigheter; andelen deltidsanställda är 93% och det är svårt
att rekrytera utbildad personal som stannar. Personalen behöver kollegor i
liknande ämnen, tillgång till nätverk och fortbildning. Eleverna saknar
orkestrar och större grupper där de kan få umgås med likasinnade, komma i
kontakt med ett bredare utbud och spetskompetens. Vi har små administrativa
resurser varför vi saknar god marknadsföring och utåtriktad information.
Inköp av instrument, elevregistersystem och liknande blir förhållandevis dyra
per elev då det är små kvantiteter och vi saknar upphandlingsavtal. Att verka i
glesbygd betyder också dyra och långa resor till arrangemang, samspel och
läger fastän fina scener och mötesplatser finns här.
Musikskolan i Nora lades ner i slutet av 1990-talet och har haft olika
lösningar för barn och ungas kulturutövande sedan dess. Kommunen utreder
nu möjligheterna för en kulturskola i kommunal regi. I samband med denna
utredning har frågan lyfts kring en samverkan mellan kommunerna i norra
länsdelen för att öka möjligheten till bland annat:
o ett brett utbud av god kvalitét
o kompetensförsörjning
o nå nya målgrupper och integration
o gemensamma aktiviteter
o kostnadseffektivare verksamhet och upphandling
o få en starkare ställning i samverkan med andra aktörer såsom
länsinstitutioner, ÖU, fria kulturaktörer och civilsamhällesorganisationer i Bergslagsområdet.
Ansökan om projektmedel
Samtal mellan Nora, Hällefors och Lindesberg har förts under 2016 med
resultatet att de två förstnämnda kommunerna nu tar initiativet till en
projektansökan från RÖL Utvecklingsmedel kultur till 50% projektledning
under 2017. Denna projektledare ska arbeta med att förankra, formulera avtal,
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hitta praktiska lösningar och göra ett konkret underlag för Bergslagens
kulturskola 2018 samt involvera även andra kommuner i Bergslagen.
Vi anser att samverkan över gränserna gynnar både stora och små kommuners
verksamheter, stärker upp Bergslagsregionen som attraktiv boende- och
besöksregion.
Ekonomi

Ansökan gäller lön och omkostnader för Projektledning om 50 % 2017.
Utvecklingsmedel kultur kräver en kommunal medfinansiering, vilket i
bifogad ansökan, innebär 56 250 kr för Hällefors kommun.
Egeninsats om tid, plats för administration men också viss lönetäckning för
projektledare ligger i detta. Utrymme för finansieringen finns i årets
budget. Vidare räknar vi med att ha goda möjligheter till att få fortsatt
regionalt och statligt ekonomiskt stöd för en regionalt samverkande
kulturskola, med hänvisning till styrdokument och riktlinjer ovan. Till
exempel via det föreslagna statsbidraget för kommunal samordning.
Folkhälsa

För barn och unga har tillgången till en attraktiv och väl fungerande
kulturkoleverksamhet stor betydelse för en god hälsa, både fysiskt och
socialt. Samordning av kulturskolorna möjliggör ökad integration, att fler
med funktionsvariationer kan delta och en jämnare fördelning mellan
könen.
Miljö

En hållbar kulturskola innebär effektivt nyttjande av resurser, personal med
heltidstjänster, samordning av aktiviteter där fler är deltagande och
gemensam logistik.
Samverkan

Samverkan har skett i centrala samverkan.
Förvaltningens förslag till beslut
-

att godkänna ansökan till Region Örebro Län och projekt Bergslagens
Kulturskola.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att godkänna ansökan till Region Örebro län och projekt Bergslagens
Kulturskola.
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Mine-projekt, dnr KS 16/00298
Kommunstyrelsens allmänna utskott har förelagts en ansökan om ingående i
MINE-projekt, undertecknat av tf kommunchef Tommy Larserö.
Annahelena Jernberg yrkar att utskottet ska föreslå kommunstyrelsen att ställa
sig bakom ansökan under förutsättning att finansieringen är klar.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på Annahelena
Jernbergs (S) yrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att ställa sig bakom ansökan under förutsättning att finansieringen är klar.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende

Sida

1(1)

Datum

Referens

2016-11-17

Hans Karlsson
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Kommunstyrelsen

Processtöd för ansökan om medel från Europeiska
Socialfonden
Beslutsunderlag

Hällefors kommun förbereder en ansökan om medel från
Europeiska Socialfonden och utlysningen i Östra Mellansverige
tillsammans med flera andra kommer i Örebro län.
Avsikten är att söka inom programområde 2 ( 80 miljoner kronor),
öka övergången till arbete. Där är målet att stödja att kvinnor och
män som står långt från arbetsmarknaden, för att de ska komma i
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
De aktuelle kommunerna, Hällefors, Ljusnarsberg, Karlskoga och
Askersund, avser även att söka medel inom programområde 1 ( 65
miljoner kronor), kompetensförsörjning. Målet där är att stärka
kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män, i enlighet med
arbetsmarknaden och den enskilda arbetsplatsens behov.
Hällefors kommun har länets högsta arbetslöshet, en stor del av de
arbetslösa tillhör också gruppen som står långt ifrån
arbetsmarknaden. I nuläget är det särskilt angeläget arbeta med
denna grupp. Det är viktigt för den enskilde att komma i arbete och
till egen försörjning, det är viktigt för arbetslivet som i betydande
utsträckning saknar arbetskraft med den kompetens som erfordras
och det är viktigt för kommunen att få skatteinkomster från arbete
istället för att behöva betala försörjningsstöd och andra stödformer
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Ärendet

För att genomföra en ansökan behöver kommunen upphandla
processtöd av företag som har erfarenhet av att arbeta med
Socialfonden ( ESF) och som har erfarenhet av att verka i
Bergslagen med de förutsättningar som här råder. Kostanden för
en sådan upphandling beräknas uppgå till ca 100 000 kronor. I
dagsläget har fyra kommuner anmält intresse för projektet.
Kostnaderna kommer att delas mellan de ingående parterna. När
ansökan är klar kan fler kommuner välja att vara med, men det kan
också bli färre. Samarbete kommer också att ske med
Arbetsförmedlingen och Region Örebro län.
Ekonomi
Förvaltningen finner att kostnaden för processtödet beräknas
uppgå till 100 000 kronor. En lyckosam ansökan genererar
ekonomiska resurser som kan bidra till att kompetensen ökar och
arbetslösheten minskar i kommunen, vilket är positivt för
kommunen.
Folkhälsa
Förvaltningen finner att minskad arbetslöshet och ökad kompetens
är positivt för folkhälsan.
Miljö
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Samverkan
Information och samverkan kommer att ske.
Förvaltningens förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att
kommunstyrelsen anslår upp till 100 000 kronor för att upphandla
processtöd för att skriva en ansökan. Kostnaderna för ansökan
kommer att delas mellan de i projektet ingående parterna.
Förvaltningen föreslår också att om så erfodras är Hällefors
kommun beredd att ta på sig rollen som projektägare.

Tommy Larserö
Kommunchef

Hans Karlsson
Projektledare
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Yttrande över medborgarförslag om ändrad snöröjning på
gator med trottoar, dnr KS 15/00257
Beslutsunderlag
Leif Mellqvist medborgarförslag, inkommit 2015-07-27
KF 2015-09-15 § 156
KS 2015-10-20 § 225
Yttrande från BKT, inkommit 2016-10-06
Yttrande
I medborgarförslaget framförs åsikter kring snöröjningsmetoder.
Förslagsställaren skriver om att trottoarkanter och ibland även asfalt har
förstörts under snöröjningen. Förslagsställaren lyfter även fram synpunkter på
materialvalet på trottoarkanterna.
Kommunförvaltningen skickade medborgarförslaget för handläggning till
Bergslagens kommunalteknik (BKT) den 8 juni 2016. BKT inkom med ett
yttrande den 6 oktober 2016.
BKT informerar om att plogskador som uppstår ska åtgärdas efter att
vintersäsongen är slut, enligt gällande entreprenörsavtal. I framtiden kommer
BKT att förbättra dokumentationen av de plogskador som uppstår. Vidare
informerar BKT om att deras gatuprocess ska ta upp snöröjningsmetoderna
med produktionsavdelningen inför kommande vintersäsong.
I sitt yttrande framför även BKT att de är tacksamma om medborgarna
använder sig av deras felanmälan. Det eftersom fel kan åtgärdas och
återkopplas snabbare.
När det kommer till medborgarens synpunkter kring valet av
trottoarkantsmaterial bekräftar BKT att granitsten är bättre än betongkantstöd
ur driftsynpunkt. Men granitstenen har ett betydligt högre pris.
Användning av granitsten kan dock vara långsiktigt välmotiverat, främst
utefter större leder.
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Ekonomi

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utöver de som redan har berörts i yttrandet.
Folkhälsa

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

Plogskador har en negativ effekt på den yttre miljön och därför är det
viktigt med snöröjningsmetoder som minimerar skadorna och att de skador
som trots allt uppstår åtgärdas.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående yttrande.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar handläggare Malin
Bergkvist kortfattat.
Ronnie Faltin (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 medborgarförslaget är besvarat med ovanstående yttrande.
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Förslag på avskrivning av ärende KS 15/00359 och KS
15/00360
Beslutsunderlag
Kommunallag (1991:900)
Leif Mellqvist medborgarförslag om cykeltrafik i den planerade tunneln,
inkommit 2015-11-30
Leif Mellqvist medborgarförslag om att utrusta tunneln med markvärme från
fjärrvärmesystemet, inkommit 2015-11-30
Ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen är det möjligt att avskriva
medborgarförslag och motioner som har behandlats längre än ett år.
Under förra hösten lämnade en förslagställare in två medborgarförslag som
handlade om den planerade tunneln under järnvägspassagen vid
Klockarvägen. Efter det har beslut tagits om att bygga en bro istället.
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslagen avskrivs. När
kommunfullmäktige sammanträder är förslagen över ett år gamla.
Ekonomi

Att lägga tid, och andra resurser, på att utreda ärenden som inte längre är
aktuella innebär en onödig ekonomisk kostnad.
Folkhälsa

Det är viktigt att varje ärende prövas enskilt innan avskrivning föreslås, så
att inte förslag som berör en aktuell fråga avskrivs bara för dem passerat en
vis tidsgräns.
Miljö

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

Att medborgarförslag KS 15/00359 och KS 15/00360 avskrivs.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att medborgarförslag KS 15/00359 och KS 15/00360 avskrivs.
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Projekt Kompetens och kunskapsanalys
Rapport

Halvtidsrapport

Inledning
Den 30 mars 2016 projektanställdes undertecknad av
kommunchefen i Hällefors kommun, för att genomföra ett tvåårigt
projekt med uppdraget att undersöka förutsättningarna för att
bättre koordinera befintliga utbildningsverksamheter i Hällefors
kommun, angränsande kommuner och regioner. Vidare ska
projektet analysera kompetensbehoven i arbetslivet i Hällefors
kommun i vid mening, och bedöma hur utbildningsbehoven bäst
kan tillgodoses. I projektet ingår även att i särskild ordning se hur
nyanländas resurser kan tas tillvara. Till projektet kopplas också
en kommunanalys med syfte att klarlägga statusen för kommunen
och dess innevånare utifrån att antal parametrar som är
betydelsefulla för utvecklingen i kommunen i vid mening.
Bakgrunden till projektet är den sedan lång tid tillbaka pågående
strukturomvandlingen inom järn- och stålhanteringen, åtföljd av en
kraftig urbanisering som förändrat invånarantalet negativt i
Hällefors kommun, andra liknande bruksorter och jämförbara delar
av Sverige.
Projektet finansieras gemensamt av Hällefors kommun och Region
Örebro Län.
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Projektplaneringen har definierat följande
målformuleringar:
Att ta fram en rapport som beskriver arbetslivet i Hällefors och
dess behov av utbildning och kompetens på kort och medellång
sikt
Att integrationsperspektivet särskilt beaktas och behovet av
validering belyses
Att utifrån rapporten göra en analys för att ta fram en
handlingsplan där individens möjligheter att finna rätt
utbildning som leder till jobb och egen försörjning förbättras.
I uppdraget ingår även att fortlöpande föreslå aktiviteter och
åtgärder som bidrar till projektets måluppfyllelse.

Metodval
Intervjua berörda intressenter och aktörer. Samtala med personer
som har särskild kännedom om förhållanden och förutsättningar.
Anordna workshops med intressenterna. Ta del av rapporter och
statistik, såväl fakta som åsikter. Bedöma det insamlade materialet
utifrån utmaningar och möjligheter. Lägga förslag och planera
åtgärder fortlöpande. Utvärdera och följa upp. Fortlöpande
rapportera till kommunledning, regionledning och gruppen
kommunchefer och regionchef. Till projektet utses en styrgrupp
bestående av företrädare för projektfinansiärerna med uppdrag att
bistå projektledaren beträffande prioriteringar,
Vidare utses en referensgrupp med uppgift att bistå med idéer
såväl som sakkunskap inom projektets hela perspektiv.
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Projektarbetet våren – försommaren – hösten 2016
Projektet har träffat ett antal aktörer och intressenter, samtalat om
förutsättningarna i Hällefors kommun, resonerat om resursbehov
och utbud hos utbildningsanordnarna lokalt, närliggande
kommuner och regioner. Sammanlagt har ett 70-tal möten ägt rum
med representanter för företag, organisationer, grannkommuner
och myndigheter. Projektet har också träffat två grupper elever i
nionde klass på Klockarhagsskolan.
De flesta möten har handlat om hur Hällefors kommun långsiktigt
tryggar kompetensförsörjningen till verksamheter i kommunen,
såväl privata som offentliga och ideella. Möten har även ägt rum
med utbildningsanordnare i grannkommunerna och om eventuellt
framtida samarbete.
Inledningsvis har stort fokus ägnats åt utbildningssidan, detta för
att se hur förutsättningarna ser ut för att öka samarbetet mellan
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olika utbildningsanordnare i kommunen, och angränsande
kommuner med syfte att utveckla verksamheterna såväl för
ungdomar som vuxna.
I Hällefors kommun finns en gymnasieverksamhet i liten skala.
Det handlar dels om kommunens gymnasieskola med namnet
Pihlskolan, och Rinman Education AB, som ägs av en stiftelse
med Hällefors kommun, Ovako och ett antal privata företag som
stiftare. Rinman Education levererar yrkesämnena till
Industritekniskt program. Samtliga elever är inskrivna vid
Pihlskolan. Pihlskolan står för både gymnasieskola och
vuxenutbildning.
Denna småskaliga verksamhet är både en styrka och en svaghet.
Småskaligheten betyder att möjligheterna att se den enskilde
eleven och möta dennes behov ökar, samtidigt innebär en liten
organisation större svårigheter att klara lednings- och
specialistfunktioner vid sjukledighet och annan frånvaro.
En sårbarhet ligger också i att den kritiska massan i en liten
organisation av naturliga skäl är begränsad.
På Pihlskolan finns även en vuxenutbildning som erbjuder
grundläggande vuxenundervisning på grundläggande nivå,
gymnasial nivå, svenska för invandrare ( sfi) och yrkesvux.
Under 2014 och 2015 har flera utredningar och rapporter
presenterats kring Philskolans verksamhet, resultat och framtid.
Frågan om samarbete med Spångbergsgymnasiet i Filipstad har
också utretts. Det finns en rapport om detta. Rektorer och
förvaltningschefer tog fram samverkansområden mellan
kommunerna. Hällefors kommun tillhör gymnasiesamverkan i
Örebro län.

Förslag till åtgärder under hösten 2016
Med hänvisning till att det tidigare funnits ett utvecklingsråd vid
Pihlskolan har på projektets förslag ett råd på nytt etablerats som
försöksverksamhet under läsåret 2016-17.
Skälen är att förutsättningarna för gymnasieutbildningen i
Hällefors förändras över tid; elevunderlaget har både förändrats i
meningen vilka val ungdomarna gör såväl som den demografiska
förändringen som innebär att populationen 16-19-åringar minskat
sedan Pihlskolan startade sin verksamhet. Vidare så befinner sig
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arbetslivet i ständig förändring, många företag och organisationer
har idag svårt att bemanna alla sina funktioner. Pihlskolan hade
tidigare riksrekrytering på restaurang- och livsmedelsprogrammet
och industritekniskt program, vilket inte längre finns. Det innebär
att färre elever söker sig till dessa program.
Rådet består av åtta personer. Tre representanter för Bildning, en
vardera från Rinman Education och Hällefors Folkhögskola, två
externa ledamöter ( Marie Holm och Lars-Göran Hildor), båda
med långerfarenhet av gymnasieutbildning och vuxenutbildning.
Dessutom ingår jag i rådet i egenskap av projektledare.
Utvecklingsrådet uppdrag är att pröva utvecklingsmöjligheter
grundat på framtidens gymnasieungdomars intressen och
arbetslivets kommande behov. En gemensam utvärdering med
kommunens gymnasieverksamhet och projektet sker efter
försöksperiodens utgång. Den externa delen av rådet finansieras
inom ramen för projektet Kompetens och kunskapsanalys, under
försöksperioden.

Förslag till åtgärder inför och under 2017
Tidigare i år har regeringen i sin handlingsplan för
nyindustrialisering av Sverige, Smart Industri lyft fram ett antal
områden där utvecklingsinsatser behöver ske för att säkerställa
svensk industris konkurrenskraft och hållbarhet. Ett område med
särskild fokus är kompetensförsörjningen till industrin. Ett särskilt
fokusområde kallas Kunskapslyft i industrin. Där skriver
regeringen ”Kompetensförsörjningssystemet på lokal, regional och
nationell nivå ska möta industrins behov och främja dess
långsiktiga utveckling. Bristen på arbetskraft med lämplig
kompetens är en av de största utmaningarna och tillväxthindren för
industrin i dag. Regeringens övergripande mål är att öka
sysselsättningen. Var femte rekrytering leder dock inte till att
någon anställs. Kompetensförsörjningen är därför central och kan
förbättras genom tillgång till rätt kompetens, på rätt plats och i rätt
tid.”
Det är även en utmaning för den lokala gymnasieverksamheten, att
intressera eleverna för utbildning till industrijobben. Därför
behöver ansträngningarna intensifieras för att intressera
grundskolans elever för de nationella gymnasieprogram som
anordnas i kommunen, vid Pihlskolan och Rinman Education AB.
Detta såväl för att säkerställa att programmen kan anordnas även i
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framtiden, som för att trygga kompetensförsörjningen till
verksamheter i kommunen, såväl i den egna organisationen som i
det privata näringslivet. Då erfordras att elevtillströmningen ökar
till Industritekniskt program och Teknikprogrammet. Även
Restaurang- och livsmedelsprogrammet behöver fler elever. För
dessa programs yrkesutgångar förväntas en positiv arbetsmarknad
råda i kommunen och angränsande kommuner under den tid som
kan överblickas.
En aktivitet som erbjuds på många platser i landet för att öka
intresset för teknikyrken är Komtek, en form av lekfull
introduktion till teknikyrken som kan erbjudas såväl i förskolan
som grundskolan. Örebro kommun har varit pionjärer och nu har
verksamheten en utbredning i stora delar av Sverige. En ideell
förening svarar nu för den nationella samordningen och
kvalitetssäkringen.

Mer om Komtek
Komtek beskriver sig själva som följer: ”Till Komtek, kommunala
teknik- och entreprenörskolan, kommer man för att ha roligt. Barn,
ungdomar och vuxna skapar, experimenterar och löser tekniska
utmaningar. Med stöd av inspirerande handledare i välutrustade
lokaler och generöst med material, verktyg och maskiner.
I framtiden behöver Sverige fler tekniker och entreprenörer. Men
de senaste åren har ansökningarna till tekniska utbildningar
minskat. Komtek vill vända trenden. En studie från universitetet i
Örebro pekar på att Komtek gör skillnad. Intresset för
teknikutbildningar är i vissa fall dubbelt så hög bland dem som
deltagit i Komtek-verksamhet.
I en kommun med ett teknikorienterat näringsliv kan ett ökat
teknikintresse bland barn och unga vara avgörande för framtiden.
Barnen i kommunen får möjlighet att pröva på teknik och
samtidigt läggs grunden till kommunens tillväxt.
Komteks verksamhet är under ständig utveckling. Vi gillar
utmaningar och är öppna för att hitta nya vägar för att väcka eller
vidareutveckla ett teknikintresse hos våra deltagare och
målgrupper.”
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Komtek erbjuder olika fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.
Kärnan är våra fritidskurser men vi arrangerar även andra
aktiviteter på lov och helger. Vi arbetar för att skapa en kreativ och
inspirerande miljö där våra deltagare får möjlighet att utvecklas
inom teknikområdet. Vår pedagogik utgår från ett entreprenöriellt
förhållningssätt där den egna individens tankar och idéer är oerhört
viktiga. Verksamheten bygger på lustfylld och praktisk tillämpning
av teknik. Vi vill uppmuntra till utforskning av tekniska principer
och mekanismer.
Komteks lärarfortbildning utgör ett komplement till övrig
teknikundervisning. Vår ambition är att ge pedagoger verktyg för
vidareutveckling och utökning av nätverk inom teknikämnet. Vi
vill att Komtek ska vara en naturlig samarbetspartner och en
lustfylld inspirationskälla. Vi ser även en viktig koppling mellan
skola och näringsliv, och vi samarbetar med olika teknikföretag.
Komtek erbjuder flera pedagogfortbildningar från förskola och
grundskola upp till och med gymnasium och universitet.
Med hänvisning till ovanstående beskrivning, och en ambition att
öka intresset för teknikprogrammet och industritekniskt program i
Hällefors, föreslår projektet att förberedelser vidtas för att kunna
börja erbjuda Komtek-aktiviteter under vårterminen 2017, inom
förskola och grundskola i Hällefors kommun.
På samma sätt som teknikintresset och lusten att lära mer om
teknik och teknikutveckling, kan väckas i unga år, bör samma
koncept kunna tillämpas på andra branschområden. Projektet
föreslår därför att Hällefors kommun tar initiativ till att utveckla
aktiviteter i syfte att stimulera barn och ungdomar till att pröva
matlagning och tillägna sig kunskaper om måltider i vid mening, i
syfte att öka intresset för restaurangbranschen och Restaurang- och
Livsmedelsprogrammet.

Sveriges bästa Kulturskola!
I Hällefors finns en mycket välrenommerad kulturskola inom
ramen för Bildning. Hällefors kulturskola ligger i topp i Sverige.
År efter år får vi detta bekräftat av Lärarförbundet som ser
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Hällefors som ett föredöme när de jämför landets alla musik- och
kulturskolor med varandra. År 2009 och 2010 rankades Hällefors
Kulturskola som landets bästa musik- och kulturskolekommun.
Kulturskolan rankades som tvåa år 2011 och 2012. 2016 låg skolan
på första plats i länet och på åttonde plats i landet.
På Hällefors Kulturskola kan eleverna välja att delta i olika kurser,
spela instrument, dansa, spela teater, filma, spela i rockband,
sjunga, måla och forma, för grundskolan. För elever i åk 3-6 kan
du dessutom vara med i fritidsklubb Valhalla efter skoltid tisdag
till torsdag. Här finns möjlighet genomföra egna projekt eller delta
i Valhallas planerade aktiviteter. För de lite äldre (åk 6 och uppåt)
finns Lilla Kvarn, en plats för Hällefors ungdomar att umgås på.
Kulturskolan är positivt för Hällefors kommun. Det gäller
varumärket Hällefors men också att skolverksamheten i hela
Hällefors kommun blir attraktiv både i hälleforsbornas ögon och i
omvärldens ögon. Det gäller att slå vakt och fortsätta utveckla
dessa positiva förtecken för skolans bästa och för Hällefors bästa.
Därför föreslår jag i delrapport 3 politiska initiativ för att utreda
hur samarbetet kan utvecklas såväl i Bergslagen som i hela
Örebro län.
Likartade ambitioner uttrycks så väl i Region Örebro läns
kulturplan som i regeringens utredning En inkluderande
kulturskola på egen grund, SOU 2016/69.
Ett samarbete kan innehålla många fördelar och styrkor;
kompetensförsörjning, utvecklingsarbete, gemensamma
investering, breddat utbud genom att mindre skolor samarbeta med
större.
Mer om detta kan läsas i delrapport 3.

Möte med elever
I syfte att utröna hälleforsungdomarnas tankar om utbildningsval
och framtida yrkesval har projektet träffat två grupper elever i
nionde klass. En grupp med flickor och en med pojkar,
sammanlagt tretton ungdomar. I samtalen framkom många tankar
och synpunkter om framtiden. Bland annat så uttrycket flera elever
att man skulle välja Pihlskolan om de program man är intresserad
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erbjuds där. Exempel på program som man uttrycket intresse för
Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet och Teknikprogrammet ( erbjuds)
från höstterminen 2016 ).

Återuppta samarbetet med Jernkontoret
Jernkontoret är en branschorganisation för stålindustrin.
Organisationen verkar för stålindustrins intresse i vid mening.
Bland annat arbetar man för att öka intresset för stålindustrin inom
gymnasieskolan, med syfte att få fler ungdomar välja
eftergymnasial utbildning som leder till jobb inom stålindustrin.
Jernkontorets företrädare besökte Hällefors den 14 november och
träffade representanter för såväl OVAKO som kommunens
Bildningsverksamhet. Mötet ledde fram till att lärare på Pihlskolan
och studie- och yrkesvägledare på såväl Pihlskolan som
Klockarehagsskolan jobbar vidare inom ramen för projektet
Jernkoll.

Kommande aktiviteter
Mine:
Mine är Sydsveriges största nätverk av mångfaldssmarta företag
och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och
inkludering i arbetslivet. Verksamheten arbetar med perspektiv där
mångfald kopplas till organisationsutveckling och affärsnytta.
Mine står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education.
Metoden är framgångsrik i Sydsverige. Samtal förs nu om att
etablera verksamheten i Örebro län. Kommunerna Örebro och
Hällefors arbetar med stöd av Länsstyrelsen för att bilda en ideell
förening med syfte att etablera programmet i våra båda kommuner.
Länsstyrelsen har anslagit 85 000 kronor till Hällefors för det
förberedande arbetet.
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Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige:
Hällefors kommun för samtal med Arbetsförmedlingen, Region
Örebro Län och kommunerna Karlskoga, Ljusnarsberg och
Askersund med syfta att ansöka om medel ifrån Socialfonden för
att utveckla metoder och kompetenser för att stärka arbetskraften i
Hällefors kommun, för sysselsatta kvinnor och män och den
enskilda arbetsplatsens behov, detta inom programområde ett
Vidare så avses även att söka medel ur programområdet två för
kvinnor och män som står lång ifrån arbetsmarknaden.

Öka intresset för restaurang och
livsmedelsprogrammet:
Projektet undersöker nu möjligheterna att tillsammans Loka
Brunn, Grythyttan Gästgivaregård och Måltidens Hus i Norden i
Grythyttan, etablera en pröva-på-verksamhet under vårterminen
2017 för eleverna i åttonde klass på Klockarhagsskolan. Ett
planerat koncept är att elever under ledning av en professionell
kock tillaga en trerätters måltid, och därefter intar måltiden på ett
sätt som präglas av vett och etikett.
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Slutsatser efter projektets första åtta månader:
< ta tillvara den potential som en ökad samverkan
mellan utbildningsanordnarna i kommunen utgör
< öka utbudet och attraktiviteten för
gymnasieutbildningarna i Hällefors kommun
< utveckla informationen till grundskolans elever i
syfte att förmå fler elever att överväga
gymnasieutbildning på hemmaplan
< utveckla ett systematiskt arbete för att säkra
kompetensförsörjningen såväl i kommunens egen
verksamhet som i privata näringslivet i Hällefors
kommun

Hällefors den 14 november 2016
Hans Karlsson
Projektledare

Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se
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1. Befolkning
1.1 Utveckling
Befolkningsutvecklingen i Hällefors kommun har sedan 1970-talets inledning varit
negativ. Avfolkningen har varit konsekvent och inte påverkats ytterligare negativt av
nedgångar i konjunkturen. Under 2015 bröts den negativa befolkningsutvecklingen
för första gången på över 30 år vilket innebar att kommunen hade ökat med 96
invånare. Hällefors i likhet med andra kommuner som haft en liknande utveckling såg
befolkningen öka till följd av den stora invandringen. Det är främst födelsenettot som
bidragit till befolkningsminskningen i Hällefors under de senaste tio åren,
förhållandet mellan in- och utflyttning står för omkring 15 procent av tappet.
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Figur 1: Befolkning 1970-2015

Under 2015 kompenserade invandringen för utflyttningen till övriga landet och det
negativa födelsenettot. Nettoinvandringen var 183 personer jämfört med flyttnettot på
-55 personer och födelsenettot på -33. Värt att notera är att Hällefors hade en något
lägre utflyttning av invånare med utländsk bakgrund, -10 personer, än flera andra
kommuner i länet. Hög omflyttning bland utrikes födda och då särskilt de som
nyligen fått uppehållstillstånd är något som präglat länet under en tid.
Eftersom Hällefors i likhet med många andra kommuner i landet haft en vikande del
av befolkningen som befinner sig i arbetsför ålder utgör invandringen en möjlighet att
öka denna del av befolkningen. Invandringen till Sverige utgörs nästan uteslutande av
människor i arbetsför eller de som är på väg in i arbetsför ålder, något som är giltigt
även för Hällefors.
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Figur 2: In- och utflyttning efter typ, 20-64 år, 1997-2015

Antalet inflyttade till kommunen exklusive de som invandrat har ökat varje år sedan
2011. Ökningen har främst skett i åldrarna 20-29 år. Utflyttningen har även den ökat i
samma period och utgörs till betydande del av unga vuxna. In- och utflyttningen antas
till stor del bero på Örebro universitetets verksamhet i Grythyttan.
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Figur 3: Andel 20-64 år av totalbefolkningen

Andelen invånare i åldrarna 20-64 år, den del av befolkningen som till stor del utgör
den försörjande delen av samhället, har i likhet med befolkningen som stort minskat
sedan 1970-talet. Enkelt förklarat innebär det att varje person i arbetsför ålder måste
försörja fler, inklusive sig själv. Den demografiska försörjningskvoten för Hällefors
har ökat från 1,78 år 1970 till 1,92 vid 2015 års utgång och förväntas att fortsätta öka
utifrån tillgängligt prognosmaterial.

6 (14)

Kommunanalys Hällefors

Region Örebro län

80 år - w
75 år - 79 år
65 år - 74 år
50 år - 64 år
40 år - 49 år
30 år - 39 år
25 år - 29 år
20 år - 24 år
16 år - 19 år
7 år - 15 år
0 år - 6 år

Män

Kvinnor

Figur 4: Befolkningsstruktur 2015

En överblick av befolkningsstrukturen visar på att Hällefors står inför utmaningar
avseende en åldrande befolkning.

1.2 Inflyttning
I snitt har inflyttningen till Hällefors varit 400 personer per år under perioden 20042015. Inflödet har främst skett i åldrarna 18-25 år som stått för cirka 4 av 10
inflyttare. Under den senaste sexårsperioden försköts åldersstrukturen hos de
inflyttade något. I perioden 2010-2015 var de inflyttade till Hällefors något äldre än
den föregående sexårsperioden.
3,29%

4,10%

7,86%

7,98%

12,24%

13,54%

16,13%

17,57%

65+
50-64
35-49
26-34

42,44%

39,47%

18-25
0-17

18,04%
2004-2009

17,34%
2010-2015

Figur 5: Inflyttning 2004-2015 efter ålder
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1.3 Utflyttning
Mellan 2004 och 2015 flyttade i snitt 375 personer från Hällefors. I likhet med
inflyttade så är flödet störst ut i åldrarna 18-25 år. I gruppen 26-34 år utgör
utflyttningen en större andel än motsvarande på inflyttningssidan.

5,22%
6,59%

4,67%
6,62%

11,55%

11,91%
65+

18,81%

19,87%

50-64
35-49
26-34
18-25

41,68%

42,69%

16,15%

14,24%

2004-2009

0-17

2010-2015

Figur 6: Utflyttning 2004-2015 efter ålder

1.4 In- och utflöden efter utbildningsnivå
Grundskola
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-16
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-11
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34

2012

2013

2014

2015

-79

-45

-60

-62

14

30

26

49

-65

-15

-34

-13

Flyttnetto
Migrationsnetto
Sammanvägt
Gymnasial

Eftergymnasial
Flyttnetto
Migrationsnetto
Sammanvägt

Det positiva migrationsnettot gör att kommunens befolkning inte minskat fullt så
drastiskt de senaste åren. Utflödet av invånare med eftergymnasial utbildning
förklaras till stor del av de universitetsutbildningar som bedrivs i kommunen vilket
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får stor inverkan när flyttningsstatistiken skärs efter utbildningsnivå. De invandrare i
åldrarna 20-64 år som kommer till kommunen har i regel grundskoleutbildning eller
eftergymnasial utbildning.

1.5 Befolkningsprognos
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Figur 7: SCB:s befolkningsprognos för Hällefors kommun

Enligt de befolkningsprognoser som Statisiska centralbyrån gjort för Hällefors
kommun väntas befolkningen i kommunen minska med cirka 500 invånare fram till
2036.

2. Utbildning och arbetsmarknad
2.1 Arbetsmarknad
Sysselsättningsgraden i Hällefors är bland de lägsta i Örebro län. Före 90-talskrisen
var omkring 85 procent av männen och 75 procent av kvinnorna förvärvsarbetande i
någon grad. Återhämtningen har gått långsamt och finanskrisen 2008-2009 innebar
ytterligare nedgång.
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Figur 8: Andelen förvärvsarbetande 20-64, 1985-2014
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Förhållandet mellan antalet invånare som är öppet arbetslösa och nya jobb på
Arbetsförmedlingen ger en indikation om utveckling på arbetsmarknaden. Efter 90talskrisen dröjde det fram till början på 2000-talet innan nivåerna hade stabiliserats.
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Figur 9: Antalet öppet arbetslösa och antalet nyanmälda platser, 1992-2015 (årsmedel)

Avseende nya arbetsställen har omkring 50 startats om året den senaste
femårsperioden – merparten har varit småföretag med 1-4 anställda. Samtidigt har
nedläggningen av företag varit lika sort som eller större än antalet nystartade företag i
samma period.
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Figur 10: Nya och nedlagda arbetsställen 2009-2014
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2.2 Utbildning
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning i Hällefors är lägre än övriga länet
för både kvinnor och män – något som gäller även när Örebro kommun exkluderas
från statistiken. Att utbildningsnivån är lägre i kommunen speglar delvis en
arbetsmarknad som inte präglas av akademisk kompetens men vittnar också om
kompetensbrist inom en del områden.
20%

15%

10%

5%

0%
Hällefors

Örebro län (exkl Örebro kom.)
Kvinnor

Män

Figur 11: Andel av befolkningen 20-64 år med eftergymnasial utbildning tre år eller längre

Bland de invånare i kommunen som har eftergymnasial utbildningen skiljer sig de
vanligaste inriktningarna åt mellan män och kvinnor. Bland kvinnor är pedagogiska
utbildningar vanligast och bland män är det tekniska utbildningar. Utbildningar inom
personliga tjänster tillhör de vanligaste både för män och kvinnor – i definitionen
ingår bland annat hotell- och restaurangutbildningar vilket speglar det lokala
utbildningsutbudet.
Kvinnor

Män

Pedagogik och lärarutbildning

31%

Teknik och teknisk industri

27%

Hälso- och sjukvård

18%

Personliga tjänster

14%

Personliga tjänster

15%

Pedagogik och lärarutbildning

10%

Tabell 1: Vanligaste utbildningsinriktning för eftergymnasialt utbildade
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2.3 Arbetspendling
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Andel till övr. län

Figur 12: Arbetspendling som andel av förvärvsarbetande 2014

Andelen arbetspendlare i Hällefors kommun är låg ur ett länsperspektiv. Den del av
de förvärvsarbetande som pendlar till ett arbete utanför kommunen är i paritet med
Örebro kommun som är länets största arbetsmarknad. Underliggande orsaker så som
långa avstånd till andra arbetsmarkander som Örebro är en möjlig orsak till den
förhållandevis låga utpendlingen. Samtidigt är pendlingen ut från Nora med liknande
avstånd en av länets högsta.
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Figur 13: Antal utpendlare efter kön 2008-2014

Av de boende i Hällefors kommun som pendlar är cirka var sjätte man och var fjärde
kvinna. Att män är mer pendlingsbenägna än kvinnor är något som går igen på
länsnivå. Det går inte att se någon förändring i Hälleforsinvånarnas
pendlingsbenägenhet de senaste åren.
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Figur 14: Antal utpendlare efter ålder
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Figur 15: Antal utpendlare efter ålder

Den vanligaste arbetspendlaren i Hällefors kommun är en man i åldersspannet 45-54.
Pendlingsbenägenheten är som störst i åldrarna 25 år och uppåt även om fördelningen
är något jämnare bland kvinnor.
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Bostadsort

Arbetsort

Andel

Hällefors

Hällefors
Grythyttan
Utanfört tätort

61,6 %
4,9 %
5,5 %

Grythyttan

Hällefors
Grythyttan
Utanfört tätort

21,8 %
29,6 %
11,3 %

Utanfört tätort

Hällefors
Grythyttan
Utanfört tätort
Tabell 2: Arbetspendling inom Hällefors kommun 2014

40,6 %
5,7 %
22,1 %

3. Näringsliv
3.1 Branschstruktur
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Figur 16: Utveckling av antal anställda 2007-2014 för de fem största branscherna (SNI 2007)

3.2 Framtidsutsikter
Överskott och brister på arbetsmarknaden utifrån kommunanalys.

Reflektioner
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1(2)
Datum

2016-11-17

Sammanställning över ej besvarade medborgarförslag och
motioner, dnr KS 16/00258
Informationsunderlag
Bilaga ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2016-10-24
Kommunallag (1991:900)
Ärendet
Medborgarförslag och motioner som inte är besvarade ska årligen rapporteras
till kommunfullmäktige, vilket sker i bifogad bilaga. I skrivande stund finns
32 stycken medborgarförslag och motioner som inte har besvarats. Av dessa
lämnades 22 stycken in 2015 eller tidigare.
För de medborgarförslag och motioner som här redovisas som obesvarade
finns ett framtaget tjänstemannayttrande till cirka 10 stycken. Det behandlas i
något av kommunstyrelsens utskott under november alternativt avvaktar
vidare politisk behandling i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
När det kommer till de obesvarade medborgarförslagen har
kommunförvaltningen skickat ett antal av dessa till Bergslagens miljö och
bygg (BMB) eller Bergslagens kommunalteknik (BKT) för handläggning.
I några fall berör förslaget i det aktuella medborgarförslaget eller motionen ett
område eller fråga som är under utredning.
Det går dock inte att bortse ifrån att ett antal medborgarförslag och motioner
har fått vänta orimligt länge på ett svar. Men sedan cirka ett år tillbaka arbetar
kommunförvaltningen mer systematiskt med medborgarförslag och motioner.
Förvaltningen har även valt att ta fram ett separat informationsärende kring
medborgarförslag och motioner som har besvarats under den aktuella
tidsperioden.
Ekonomi

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

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3
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Folkhälsa

Att lämna in medborgarförslag är en möjlighet till inflytande för invånarna,
men samtidigt är det viktigt att medborgarna får svar inom rimlig tid.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar handläggare Malin
Bergkvist.
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande alternativ behandling av
medborgarförslag vilken besvaras av handläggare Malin Bergkvist och
kommunsekreterare Mathias Brandt.
Annahelena Jernberg (S), Ritha Sörling (V), Hans-Otto Pohlmann (GL),
Ronnie Faltin (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2016-11-17

Information om besvarade medborgarförslag och motioner,
dnr KS 16/00259
Informationsunderlag
Bilaga besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2016-10-24
Ärendet
Kommunförvaltningen informerar årligen kommunfullmäktige om obesvarade
motioner och medborgarförslag. För mer information hänvisas till separat
informationsärende. Förvaltningen ser det som värdefullt att även informera
om medborgarförslag och motioner som har besvarats sedan föregåendes års
sammanställning över obesvarade förslag.
I bifogad bilaga finns en sammanställning över de medborgarförslag och
motioner som har besvarats sedan oktober 2015. Det totala antalet uppgår till
44 stycken, fördelat på 31 medborgarförslag och 13 motioner. Bland de
besvarade ärendena finns såväl relativt nyinkomna som ett antal äldre.
Kommunförvaltningen har vid behov kontaktat andra aktörer i arbetet med de
olika yttrandena. Exempelvis har några ärenden skickats till Bergslagens
kommunalteknik (BKT) eller Bergslagens miljö och bygg (BMB) för
handläggning.
Medborgarförslag, och motioner, måste behandlas och beredas i enlighet med
kommunallagen. Medborgarförslag passar bäst för förslag och idéer som
kräver någon form av utredning och politiska beslut. För ”enklare” eller mer
verksamhetsspecifika frågor eller synpunkter finns flera alternativ, som oftast
ger ett snabbare svar i dessa fall.
Några olika alternativ:
•
•

Lämna synpunkter eller ställa frågor via ett formulär på kommunens
hemsida. Dessa vidarebefordras, utifrån frågans art, till lämplig aktör.
Kontakta BKT servicecenter. Från årsskiftet är servicecenter
gemensamt med BMB.

E-post

Organisationsnr
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Besöksadress
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Sikforsvägen 15
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•
•
•

Ställ en fråga på allmänhetens frågestund i samband med
kommunfullmäktige.
Ring kommunens växel på 0591- 641 00 eller mejla
till kommun@hellefors.se.
För specifika verksamhetsfrågor är det möjligt att kontakta aktuell
verksamhet eller t.ex. ansvarig handläggare vid ett pågående ärende.

Ekonomi

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

Möjligheter till inflytande för kommunmedborgarna är viktigt ur ett
folkhälsoperspektiv.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar handläggare Malin
Bergkvist kortfattat.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
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Datum

2016-11-17

Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2016-08-31, dnr
KS 16/00250
Informationsunderlag
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2016-08-31
Ärendet
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut
per 2016-08-31. Ett nytt ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige
2016-02-16 och fastställdes vid bolagets årsstämma 2016-06-15. Enligt
ägardirektivet ska bolaget medverka till att utveckla Hällefors kommun till en
attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet
och funktionella lokaler. Bolaget skall också sträva efter en miljömässigt
hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter
kan ingå i det naturliga kretsloppet.
Styrelsen har hittills under 2016 haft tre sammanträden och ordinarie
ledamöter har, med något enstaka undantag, deltagit i samtliga sammanträden.
Under året har bolaget överfört fastighetsskötseln till den egna organisationen
och gjort motsvarande nyanställningar. En ny tjänst som drifttekniker har
därtill inrättats för att motsvara de krav som förvaltningsuppdraget gentemot
kommunen ställer. I samband med detta har egna fordon anskaffats.
I samband med att ett nytt fastighetssystem införts har bolagets
marknadssystem och profilering genomgått en upprustning.
Det kommunala förvaltningsuppdraget har krävt stora ansträngningar under
året, så som kommunens behov av lokaler för förskola och grundskola och
arbetet med att färdigställa Formens Hus. För- och grundskolans ökade behov
av lokaler har delvis tillgodosetts genom en nybyggnad av sex framtida
lägenheter för äldreboende som övergångsvis används som skollokaler.
Befolkningsprognoser om vikande befolkning innebär att ett bostads- och
lokalöverskott kan befaras under de kommande 10-15 åren. Samtidigt
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kännetecknas 2016 av bostadsbrist utifrån ökad efterfrågan från kommunens
mottagande av nyanlända. Bolaget måste samtidigt möta en brist och ett
överskott i efterfrågan, vilket kallas en strukturell bostadsbrist.
Ekonomi

Hällefors Bostads AB redovisar totalt för rapportperioden ett överskott om
7,0 miljoner kronor. Resultatet är 5,1 miljoner kronor bättre än föregående
års delårsrapport. Orsaken är främst att planerat underhåll på grund av hög
arbetsbelastning inte hunnit utföras. För helår 2016 prognostiserar bolaget
ett överskott på 0,4 miljoner kronor, vilken är en positiv avvikelse på
0,2 miljoner kronor mot budgeterat resultat.
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget:
• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig
understiga 2 procent.
• Bolaget skall långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.
Avkastningskravet kommer troligen att tillgodoses för 2016, främst
beroende på det låga ränteläget. Soliditetsmåttet uppnås ännu inte för
helåret.
För bostadsbeståndet skedde en avtalad hyreshöjning för 2016 med
0,7 procent och motsvarar i stort sett kostnadsökningarna. Antalet outhyrda
lägenheter har genomsnittligt varit ca 4 %, vilket motsvarar en naturlig
omsättning och modernisering i beståndet. Inom lokalbeståndet har
genomsnittligt cirka 10 procent varit outhyrt och detta innebär uteblivna
intäkter om 1,1 miljoner kronor.
Bolagets kostnader uppvisar vissa skillnader jämfört med samma period
föregående år. Den största avvikelsen gäller underhåll som inte kommit till
stånd. Skötselkostnaderna har minskat med 1,3 miljoner kronor, men detta
motsvaras till större delen av ökade personalkostnader när verksamheten nu
drivs i egen regi. Räntekostnaderna har minskat med 0,6 miljoner kronor
jämfört med samma period föregående år. Orsaken är det gynnsamma
ränteläge och att en del av lånen placerats om.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2016.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets
delårsrapport för verksamhetsåret 2016.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet önskar ordförande Christina
Johansson (M) till protokollet att det är viktigt att delårsrapporten för
kommunala bolag och kommunalförbund tidsmässigt ligger i fas med den
kommunala delårsrapporten, eftersom den avser hela kommunkoncernen.
Med detta har allmänna utskottet informerats. Ärendet vidarebefordras för
information till kommunstyrelsen.
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