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Datum  

2021-05-03  
 
   

Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2021-05-18 kl. 13.00 i Folkets hus Hällefors 
för att behandla följande ärenden: 
 
Kl 13.00-13.30 Martin Lindström, förvaltningschef SBB 
Kl 13.30-14.00 Kommunchefen informerar 
 
Kommunstyrelsens presidium uppmanar partierna att bara tjänstgörande 
ledamöter deltar på sammanträdet. 
 
Ej tjänstgörande ersättare har möjlighet att följa sammanträdet vis Skype, 
dock utan rätt till arvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.00 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, 
parfymer eller rakvatten! 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Cecilia Albertsson (M) 

och Kent Grängstedt (S) måndag 24/5 kl 10.00 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Strategisk plan och budget för Hällefors kommun. Bilaga skickas efter 

ekonomiberedningens sammanträde. 
 

6 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning 2020, dnr KS 
21/00068  
 

7 Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2020, dnr KS 21/00055 
 
8 Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, dnr KS 

21/00070 
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9 Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Hanssonska donation, dnr KS 
21/00071 

 
10 Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Makarna Larssons donation, dnr KS 

21/00072 
 

11 Årsredovisning för SOFINT, dnr KS 21/00084 
 

12 Instruktion för kommunchef, dnr KS 21/00056 
 

13 Medel för gestaltning av Hällefors centrum 
 

14 Utredning av VA-frågor rörande Hälgsnäs udde, dnr KS 20/00114 
 

15 Deponier Hällefors kommun, dnr KS 18/00268 
 

16 Yttrande över Susanne Grundströms (S) motion om vägbidrag, dnr KS 
20/00138 

 
17 Yttrande över två medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö, dnr KS 

20/00041 och dnr 112.12 
 

18 Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 3600 kr, dnr 
KS 21/00047 

 
19 Anläggningsavgift vid komplettering med dagvatten-anslutningar vid 

omläggning av befintliga spillvattenledningar inom verksamhetsområden 
för avlopp, dnr KS 21/00019 

 
20 Medborgarförslag om uppsättning av hundlatriner, dnr KS 21/00051 

 
21 Medborgarförslag om fler lättillgängliga grillplatser i centrala Hällefors, 

dnr KS 21/00049 
 

22 Utskottsinitiativ uppföljning/utvärdering av övertagande av fritids- och 
idrottsanläggningar samt grönyteskötseln, dnr KS 21/00088 

 
23 Utskottsinitiativ om Sinnenas och minnenas park, dnr KS 21/00095 

 
24 Utskottsinitiativ om lördagsöppet på kulturskolan, dnr KS 21/00097 

 
25 Valärenden, ej bilaga 
 
Informationsärenden 
 
26 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och 

BRÅ, dnr KS 19/00033. Ej bilaga. 
 

27 Aktuella remisser, ej bilaga. Kända vid utskick: En väl fungerande ordning 
för val och beslutsfattande i kommuner och regioner, handläggare 
kanslichef; Nytt stadslinjenät i Örebro, handläggare samhällsstrateg; 
Kostnadsbesparingar inom färdtjänsten, handläggare samhällsstrateg. 
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28 E-sportutbildning i Hällefors, KS 19/00311 

 
29 Lägesrapport tillväxtverkets statsbidrag till socialt eftersatta kommuner, 

dnr KS 18/00229 
 

30 Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och funktionshindrade 
avgifter 2021, dnr KS 20/00239 

 
31 Månadsrapport för kommunstyrelsen. Bilaga läggs på bordet 

 
32 Ekonomisk rapport för Hällefors kommun. Bilaga läggs på bordet 
 
Delgivningsärenden, bilaga 
 
33 A) Samhällsbyggnadsförbundet  Bergslagen: Drift- och 

investeringsuppföljning  per 2021-03-31; kommentarer till 
revisionsgranskning av förbundets förvaltningsorganisation 
 
B) Kommunförvaltningen: Länsgemensam upphandling av 
matportionsformar och förslutningsmaskiner, dnr KS 20/00233; 
upphandling utemiljö Lärkan, dnr KS 20/00103; upphandling ramavtal 
byggnadsarbeten, dnr KS 19/00326; upphandling rivning av 
Godtemplargården, dnr KS 19/00334; upphandling ombyggnad 
kommunhus, dnr KS 20/00070; information om aktförvaring; 
attestförteckning; bidragsbelopp för skolbarnomsorg i Hällefors kommun 
2021; bidragsbelopp för grundskolan 7-9 i Hällefors kommun 2021; 
bidragsbelopp för grundskola 4-6 i Hällefors kommun 2021; 
bidragsbelopp för grundskolan 1-3 i Hällefors kommun 2021; 
bidragsbelopp för förskoleklass i Hällefors kommun 2021   
 
C) Kommunfullmäktige: Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020 
 
D) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Sammanträdesprotokoll 
2021-04-21 
 
E) Polismyndigheten: Tillståndsbevis uteservering Hällefors bokhandel 
AB; tillståndsbevis, uppställning av försäljningsstånd Tony Nilsson 
produktion 
 
F) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund: Gullspångsälven 2020; 
nyhetsbrev 1/21 
 
G) BRÅ: Protokoll lokala BRÅ 2020-09-03; protokoll 2020-11-19 
 
H) SKR: Cirkulär 21:13-18 
 
I) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2021-03-17 med bilagor 
 
J) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2021-03-18 
 
K) Region Örebro län: Patientnämndens verksamhetsberättelse 2020 
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L) BRT:s revisorer: revisionsberättelse för 2020. 
 

Delegeringsbeslut 
 
34 A) KSO Annalena Järnberg: Startrapport planerat underhåll fastighet; 

startrapport inventarier nya biblioteket; startrapport Hjulsjö 
minireningsverk; startrapport Rydellvägen; yttrande över SOU2020:78 
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd; remissyttrande 
Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-2024; remissyttrande 
vattenmyndigheternas samrådsmaterial 
 
B) Ekonomichef Jessica Jansson: enligt bilagor med anmälningsdatum 
2021-03-31; 2021-04-30 
 
C) Enhetschef Raija Sundin: avtal för Sävelsirkku ljudprogram 
 
D) Rektor Greta Hidén: beslutsprotokoll antagningsnämnd 2021-03-25; 
2021-04-08 
 
E) Kommunikatör Camilla Sandblad: Avtal om InfoPoint 
 
F) Kommunchef Hans Åhnberg: Uppdragsbrev fristående rådgivning, 
KPMG; projektavtal Cross 
 
G) Skolchef Tina Lanefjord: avtal yrkesvux mellan Pihlkolan Hällefors 
kommun och Rinman Education AB 
 
H) Tf socialchef Daniel Åhnberg: Licens-, underhålls- och supportavtal 
med Cambio welfare systems 
 
I) Fastighetschef Jessica Nilsson: Tilläggsavtal förändring av hyrestid med 
Centrumhuset i Hällefors AB 
 

 
Gruppmöte för (S) och (V) kl 10-12 18/5. Mötet sker digitalt. 
Gruppmöte för (M), (C) och (GL) kl 19.00 17/5. Mötet sker via zoom. 

 
 
Annalena Järnberg Johan Stolpen Vivianne Pettersson 
Ordförande  V ordförande  2 v ordförande 
 

 
Mathias Brandt 

   Kanslichef 



 

 
 E-post  Organisationsnr  

Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  

Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

RAPPORT  
Sida 

1 
Datum  

2021-04-21  

Kommunförvaltningen 
   

Peter Wiker   
peter.wiker@hellefors.se   
 
  

  
 
 
Hällefors badhus månadsrapport april  

 Ett ceremoniellt första spadtag i badhusbygget har hållits. 
  

Lägesrapport 
 
Projektering 
 
Projekteringen har fortgått under perioden. Saker börjar falla på plats inför 
byggnation. Anslutning till ishallen och energifrågor hamnar mer och mer i 
centrum.  

 
Byggåtgärder 
 

 Biljettkurerna vid anläggningen är rivna.  
 

Spontning är klar. Spontningen mot ishallen är till för att stabilisera marken, 
så att inte ishallen ramlar ner i hålet som ska grävas.   

 
Mark 

  
Föroreningarna är i stort sett borta och saneringen är då klar enligt konstens 
alla regler. Det återstår et litet område närmast sponten. Kostnaden bedöms 
som överkomlig (under 1 miljon) och förseningen rör sig om veckor. 

 
 Schaktningsarbetet inleds första veckan i maj.  

Området på Norrgården har städats och kan komma att användas som 
mellanlager av schaktmassorna från Hällevi. En liten förändring är att 
dumpertroligen inte kommer att kunna användas på det sätt som var tänkt, 
varför lite mer åtgärder i området kommer att krävas under schakten,
  
Arbetet med avloppet har fortgått. 
 
 
 



2(3) 

 

Det är lite oklart hur berget under hallen ser ut ut, och vi vet inte mer om 
grundläggning förrän detta är klarlagt. Undersökningar är gjorda, men det är 
svårt att få en klar bild över hur fast berget är. 

 
Energi 
 
Ett antal energiåtgärder som det tidigare varsnats för har identifierats och 
kommer att genomföras. Totalt rör det sig om kostnader uppemot 5 miljoner, 
vilket sänker driftskostnaderna per år med över 500 tkr. Bidrag kommer att 
sökas för åtgärderna. 
 
Åtgärder finns inom områden solceller, ventilation, isolering och återvinning. 
 
Ekonomi och tidsplan 
 
Hindersanmälan har inkommit från TA Byggproduktion eftersom 
föroreningar hittades. Fortfarande är strävan att vara klara i tid, men det 
uppstår hela tiden nya problem med förskjutningar, inte minst eftersom hela 
samhället är sårbart i pandemin.  
 
Kommande händelser  
 
Schaktstart första veckan i maj. 

 
Övrigt 
 
Positiva möten har hållits med Hällefors IK kring förändringarna. Arbetet 
fortgår. 
 
Konstgräsansökan pågår. 
 
Flera olika grupper arbetar med yttre miljön. SBB är inbjudna till ett möte 
kring parkeringar och annat. BOAB är inblandade i projektet kring tillfarter. 
 
Tidplan 
 
Som redan nämnts har saneringen av området tagit 8 veckor. Förseningen är 
dock inte 8 veckor, men vi vet inte riktigt ännu hur mycket som kan tas igen. 
 
Ett orosmoment är vintern. Byggarna vill ha taket på plats innan snön 
kommer. 
 
Ekonomi 
 
Entreprenaden 
 
Vissa förändringar sker hela tiden i projektet. Bedömningen är fortfarande att 
ursprungsentreprenaden håller sig inom budgeterade 120 miljoner. 

 
Städ 
 
Det finns ett antal åtgärder som beror på återställande eller städ i området. 
Fastigheten på Norrgården, biljettkurer, vattenledningar, avbytarbås och annat 
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kommer att belasta ekonomin med nära 1 miljon. Mycket av detta arbete har 
gått att göra med lokal entreprenörer under pandemin.  
 
Övriga åtgärder i området 
 
Konstgräs och yttre miljö kommer att på sikt belasta projektet. 

 
HIK 
 
Ombyggnationer som planeras i ishallen kommer att belasta kommunens 
ekonomi med omkring 1 miljon. 
 
Energi 
 
De energiåtgärder som planeras är dessa: 
    
(TKR)   Kostnadsök Besparing (kwh)
   
Ventilation, större aggregat än planerat  238 42 500   
Isolering   1 700 240 000 
Gråvattenväxlare   470 447 000 
Solceller   1 500 130 000 
Energiåtervinning, ishall  500 120 000 
Totalt   3 985 979 500 
 
För detta kommer bidrag för klimatinvesteringar att sökas på 2 650 tkr.  

 
Kostnader som sparas är ca 500 tkr per år. 

 



 

 
 E-post  Organisationsnr  

Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Informationsärende 

Sida 

1(2) 
Datum  

2021-05-06  

Fastighetsenheten 
   

Jessica Nilsson, 0591-641 30   
jessica.nilsson@hellefors.se Kommunstyrelsen  
 
  

Information ombyggnation Kommunhuset, dnr KS 
19/00067 
 

 Nuläge 
I huvudbyggnaden som ska vara färdigställd först är de flesta innerväggarna 
klara för målning. Golv har flytspacklats och mattläggning påbörjats. 
Montage av undertak och radiatorer pågår. Det nya fläktrummet på taket är 
klart invändigt och ventilationsaggregatet är på plats. Omläggning av 
yttertaket påbörjas inom kort. Köksinredning levereras under v. 22 och 
innerdörrar v. 24. Den nya hissen är också klar. I hus 2 som ska vara 
färdigställt sista oktober kommer arbetet med innerväggar snart att påbörjas. 
 
Tidplan 
Slutbesiktning av hus 1 är bokad till den 9-10 augusti. Enligt den ursprungliga  
tidplanen för projektet skulle bibliotekets lokaler vara klara per sista mars. 
Förseningen har orsakats av mer omfattande asbestsanering än vad som 
förutspåddes i den ursprungliga tidplanen. Förseningen  drabbar enbart 
biblioteksverksamhetens lokaler. Övriga lokaler kommer att vara färdigställda 
enligt ursprunglig tidplan den sista oktober. På grund av att tidplanen för 
leverans och montage av nya möbler till biblioteksverksamheten skjutits fram 
har hyresavtalet för lokalerna i Centrumhuset förlängts ännu en månad och 
lokalerna ska vara avflyttade och städade sista september.    
 
Ekonomi 
Trots en hel del ändrings- och tilläggsarbeten under detaljprojekteringen, 
främst orsakade av tidigare bristfälliga ritningsunderlag, bedöms utgifterna 
rymmas inom befintlig budget som uppgår till totalt 35,7 mkr. Investeringen 
som avser bibliotekslokalerna kommer att aktiveras i redovisningen per den 1 
september och kommer från och med det datumet att generera 
kapitalkostnader i form av avskrivningar och internränta. Resterande 
investering kommer att aktiveras när lokalerna för övriga verksamheter tas i 
bruk.   
 
 
Hans Åhnberg Jessica Nilsson 
Kommunchef Fastighetschef 
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Datum  

2021-05-06  

Fastighetsenheten 
   

Jessica Nilsson, 0591-641 30   
jessica.nilsson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 

 
 
Information nybyggnation av förskola 
 

 Nuläge 
Förskolebyggnaden är färdigställd och ett tidsbegränsat intermistiskt 
slutbesked har erhållits från byggnadsnämnden vilket innebär att byggnaden 
får tas i bruk. Administrativ personal flyttar i skrivande stund in i kontor och 
personalutrymmen på förskolan.  Arbetet med utemiljön pågår. 
 
Tidplan 
Entreprenören för utemiljön har varslat om en försening på två månader p.g.a. 
långa leveranstider på material vilket är en oväntad effekt av pandemin. 
Producenter har svårt att få tillgång till råmaterial och har dessutom högre 
sjukfrånvaro än normalt samtidigt som efterfrågan på produkter är mycket 
hög. Enligt reviderad tidplan ska entreprenaden vara färdigställd i sin helhet 
per sista augusti. Verksamheten kommer att kunna påbörja inflyttning under 
augusti och invigning kan ske under september 2021.  
 
Ekonomi 
Budgetsumman för projektet uppgår till totalt 27,6 mkr. En negativ avvikelse 
med knappt 1,4 mkr prognostiseras för projektet som helhet enligt tidigare 
redogörelse. Avvikelsen har bland annat orsakats av att projektet försenats, 
krav som uppstått i samband med den nya detaljplanen och att en mer 
energisnål lösning avseende grundläggningen köptes till som en option. Den 
senare utgiften kommer att resultera i sänkta årliga driftkostnader för 
fastigheten.  
 
 
Hans Åhnberg Jessica Nilsson 
Kommunchef Fastighetschef 
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Datum  

2021-05-11  
 
Ekonomienheten   

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

Kommunfullmäktige 

Strategisk planering för Hällefors kommun år 2022-2026 och 
budget för år 2022 
 
Beslutsunderlag 
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 21:17, vårproposition och 
vårändringsbudgeten för år 2021 
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 21:20, budgetförutsättningar för 
åren 2021-2024 
Förslag till strategisk planering för Hällefors kommun år 2022-2026 och 
budget för år 2022 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har utifrån nu gällande finansiella målsättningar och 
de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år 
sammanställt ett förslag till ekonomisk budget för åren 2022 till 2026 
innehållande en budget för verksamhetsåret 2022. Förslaget har beretts av 
ekonomiberedningen. 
 
Efter tre genomförda budgetdialogdagar sammanfattar ekonomiberedningen 
att dialogerna varit bra och att det fungerat över förväntan när det gäller att 
dialogerna skett helt digitalt. Beredningen tycker det varit bra att det varit 
uppdelat en egen dag för investeringar som gjort att det blivit rätt fokus.  
 
Beredningen upplever att alla verksamhet tänker framåt men att vissa haft lite 
för mycket fokus på nutid och inte framtid, men beredningen kan ändå ha viss 
förståelse för det i den rådande situation som råder med pandemin. En del 
verksamheter är väldigt tydliga med vilka ekonomiska behov som råder 
medan andra varit väldigt otydligt som gör det svårare för beredningen att 
tolka det faktiska behovet.  
 
Ekonomiberedningen ser en strategisk utmaning för kommunen när det gäller 
området integration samt arbetsmarknadsåtgärder för att få medborgare i egen 
försörjning. Det innefattar även skola, individ och familjeomsorg som är 
viktiga delar i dessa två områden. Beredningen ser att det finns stora 
investeringsbehov för kommunkoncernen och att bostadsbolaget har stora 
ekonomiska utmaningar. Kommunens finansiella förutsättningar är viktiga 
och enligt nuvarande system i riket är det många riktade statsbidrag och 
förutsättningar som ändras under ett verksamhetsår, vilket gör det svårare och 
mer utmanande för en kommun som Hällefors. 
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Beredningen ser det viktigt att förvaltningen arbetar vidare med försöket att 
inrätta servicekontor för att underlätta för kommunens medborgare. 
Ekonomiberedningen drar slutsatsen att kommunens detaljplanearbete bör 
prioriteras framöver då det är många processer som är beroende av aktuella 
detaljplaner. Kommunens lönenivåer för vissa yrkesgrupper är viktiga att ta 
hänsyn till när det gäller prioritering av lönegrupper i kommande löneöversyn 
samt vid beslut av volym på det centrala löneutrymmet.  
 
Det är viktigt att förvaltningen repeterar de behov som framkommit under 
vårens process med början i augusti när kommunstyrelsen börjar sin dialog 
med förvaltningen inför framtagandet av kommunstyrelsens verksamhetsplan 
för verksamhetsåret 2022, så det är lätt att glömma bort. Är det också så att 
ekonomiberedningen/kommunstyrelsen ser det viktigt med ytterligare möten 
inför att förvaltningen arbetar fram ett förslag på verksamhetsplan går det att 
inrätta.  
 
Beredningen önskar en bättre kommunikation mellan kommunen och SBB- 
förbundet. Det är viktigt att det sker en löpande dialog mellan 
tjänstepersonerna för att förbundet ska hamna rätt i de delar som kommunens 
politiker vill prioritera. Beredningen önskar att förvaltningens till kommande 
budgetdialoger mer tydligt beskriver åtgärder för att skapa en attraktivare 
kommun samt bli en attraktivare arbetsgivare. 
 
Dialogerna har inte varit representerade av alla partier under de tre dagar som 
budgetdialogerna har genomförts av ekonomiberedningen. 
 

Social konsekvensanalys 
Strategiska planen inrymmer ett barnperspektiv då förslaget bygger på god 
ekonomisk hushållning som innebär att kommunen hushåller sina resurser 
på ett långsiktigt sätt och därmed inte förbrukar nästkommande generations 
resurser. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunens förslag till 
strategisk plan för år 2022-2026. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget till årsresultat för år 2022 är 15 314 tkr. Förvaltningen beräknar att 
kommunen erhåller 510 470 tkr i skatter och generella statsbidrag för 
verksamhetsåret 2022 och är en ökning med 3,9 procent i förhållande till 
innevarande års budget för skatter och generella statsbidrag. Förslaget till 
driftbudget för 2022 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 490 
306 tkr, och är en ökning med 3,8 procent i förhållande till innevarande års 
driftbudget. Finansnettot i förslaget till driftbudget för 2022 är -4 850 tkr och 
hänger ihop med fortsatt låga räntor och nyupplåning.  
 
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 74 232 tkr för år 2022. Förslaget 
utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och generella 
statsbidrag, investeringsandel, ska uppgå till högst 14,5 procent.  
 
I förslaget framgår förslag på tre finansiella resultatmål för år 2022: 

 Resultatandelen är minst 3 procent 31 december 2022 
 Nettokostnadsandelen är minst 96,1 procent 31 december 2022 
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 Soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet är lägst 12,2 procent 31 
december 2022 

 
Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsens verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2022 fastställs av kommunfullmäktige för att 
verksamhetsmål för kommunstyrelsen kan granskas av revisionen så de 
enbart granskar fullmäktiges fastställa målsättningar. Anledningen till 
förändringen är att lagstiftningen ställer krav på att kommunen antar 
verksamhetsmål för respektive verksamhetsår.  
 
I förslaget finns inget koncernperspektiv inlagt vad gäller budgetanalys, 
resultatplan samt budgetplan enligt beslut av kommunstyrelsen. Orsaken är 
att bostadsbolaget, som ingår i koncernen, inte redovisas någon budget på 
femårs sikt som kommunen har som är en förutsättning. Förvaltningen 
kommer i samband med nu inrättade ägardialogerna arbeta nära bolaget för 
att få med ett koncernperspektiv till budgetarbetet år 2023 och arbetet 
kommer att ske i samverkan.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1 Driftnettobudget (ramar) för år 2022 fastställs enligt följande (tkr): 

Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   487 540 
Myndighetsnämnd 265 
Valnämnd  350 
Totalt  490 306 

 
2 Investeringsbruttobudget (ramar) för år 2022 fastställs enligt följande 

(tkr): 
Kommunstyrelse 74 232 
Totalt  74 232 

 
3 Finansiella resultatmål för år 2022 fastställs. 

  
4 Under år 2022 får nyupplåning ske med maximalt 51 000 000 kronor 

utifrån en investeringsnivå på 74 232 000 kronor och ett resultat på  
15 314 000 kronor. 
 

5 Under år 2022 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med 
totalt 20,0 miljoner kronor. 

 
6 Hällefors kommuns strategiska planering för år 2022-2026 och budget för 

år 2022 godkänns. 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att komplettera kommunens  
strategiska plan med koncernperspektiv från och med år 2023. 

 
 
 
Hans Åhnberg  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
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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 
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 ekonomiberedningen, kommunens chefer, 
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 budgetdialoger för att få in information och behov av de kommunala 
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska 
grupperingarna. Under perioden arbetas ett förslag till budget och plan fram för kommande 
femårsperiod. 
 

Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till budget och plan för kommunen åren 2022-2026. 
 
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och plan för kommunen åren 2022-2026.   
 

Augusti-november: 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. 
  
Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2022.  
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November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2022. 
 
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige 
vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-april, delårsbokslut 
för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning samt 
nyckeltalssammanställning. 
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Allmän analys 
 
Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden har stor påverkan för kommunens förutsättningar och 
hälleforsbornas vardag. Analysen som ska ge en kortfattad bild av nuläget och utvecklingstendenserna 
baseras på uppgifter och rapporter från främst Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
 

Sveriges kommuner 
 
Resultat 2020 
Pandemiåret 2020 slutade med ett rekordhögt resultat för kommunsektorn. Bidragande var stora 
tillfälliga statsbidrag och en skatteunderlagsutveckling som inte blev lika svag som förväntat. 
Samtidigt verkar pandemins stora påverkan på vissa verksamheter inte satt lika stora avtryck i 
kostnaderna. Verksamhet har bedrivits på annorlunda sätt, men till ungefär samma kostnad. Stora 
merkostnader har kompenserats med statsbidrag. Endast 16 kommuner hade ett negativt resultat 2020 
enligt de preliminära boksluten. 244 kommuner hade ett resultat som översteg 2 procent av skatter och 
generella statsbidrag och i 107 kommuner översteg resultatet 5 procent. 
 
Svag kostnadsutveckling 2020 
Kommunernas kostnader ökade med 1,4 procent i löpande priser under 2020. I fasta priser minskade 
kostnaderna, eller verksamhetsvolymen, med 0,4 procent, vilket bara var en marginellt svagare 
utveckling än 2019. Siffrorna för 2020 är dock rejält uppblåsta av merkostnader kopplade till 
pandemin samt högre sjuklönekostnader, vilka båda i stor utsträckning kompenserats för med 
tillfälliga statsbidrag. Tas dessa merkostnader bort landar kostnadsutvecklingen i fasta priser på minus 
2,3 procent 2020. Den demografiska behovsökningen 2020 motsvarade en volymökning på 
0,7 procent, vilket också är relativt lågt, det lägsta sedan 2013. Den svaga utvecklingen var såväl en 
direkt konsekvens av pandemin med högre dödlighet bland äldre, som en indirekt konsekvens genom 
lägre invandring. I och med att pandemin drabbat äldre hårt samtidigt som invandring generellt 
innebär ett relativt stort tillskott av yngre, innebar pandemin under 2020 att det demografiska trycket 
kommunerna mötte blev väsentligt lägre än prognosticerat. Under åren 2015–2019, år med stora 
invandringsöverskott, ökade det demografiska trycket klart snabbare än den totala befolkningen. Den 
trenden kommer att fortsätta framåt, men då främst som en konsekvens av att antalet äldre förväntas 
öka snabbt. 
 
Färre brukare inom äldreomsorgen 2020 
Coronapandemin har gjort 2020 till ett mycket speciellt år för äldreomsorgen. Trenden har länge varit 
att antalet personer inom särskilt boende minskar, detta har förstärkts ytterligare under 2020. 
Hemtjänsten har haft omvänd trend, men även där minskade antalet brukare under 2020. Kostnaderna 
för äldreomsorgen ökade preliminärt med knappt 6 miljarder kronor under 2020, vilket motsvarar en 
kostnadsökning på 4,5 procent i löpande priser. De högre sjuklönekostnaderna och merkostnaderna för 
att hantera pandemin har staten ersatt med statsbidrag. Sammantaget skulle detta betyda att resurserna, 
räknat i löpande priser, minus kompensation från staten, blir något lägre 2020 än 2019. Till detta ska 
läggas pris- och löneuppräkningar. 
 
Investeringar 2020 
Investeringsbehovet i kommunsektorn är fortsatt stort, pandemi eller ej. Investeringsvolymen i 
kommunerna har ökat med knappt 4 procent per år i genomsnitt under 2000-talet, och ökningen har 
även varit snabb i bolagen. Kommunerna (exklusive bolagen) redovisar preliminära 
investeringsutgifter 2020 på drygt 75 miljarder kronor vilket är en liten nedgång från 2019 men 
en fortsatt hög nivå. I och med det goda resultatet 2020 ökade självfinansieringsgraden av årets 
investeringar, mätt som resultat och avskrivningar i relation till bruttoinvesteringar, från 59 till 85 
procent.    
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Prognos 2021-2024 
En förhållandevis stark skatteunderlagstillväxt 2021–2024 gör att intäktsutvecklingen i 
kommunsektorn, trots en viss minskning av statsbidragen, ser god ut. De stora pandemirelaterade 
generella statsbidragen under 2020 ersätts av generella statsbidrag på ungefär samma nivå 2021. 2022 
och 2023 görs nedtrappning på totalt drygt 8 miljarder kronor. Skatteintäkterna bedöms dock öka med 
36 miljarder under dessa år, givet oförändrad skattesats. De stora riktade tillskotten för att hantera 
merkostnader kopplade till pandemin inom omsorg och sjuklöner under 2020 försvinner till största 
delen. Viss ersättning för sjuklönekostnader finns dock kvar, men minskningen motsvarar drygt 10 
miljarder. Stora riktade tillskott inom äldreomsorgen, vuxenutbildningen och skolan gör dock att 
minskningen av de riktade statsbidragen mellan 2020 och 2021 inte blir så dramatisk, omkring 1,5 
miljarder. 
 
Månadsdata indikerar att antalet brukare inom äldreomsorgen fortsätter att minska under början av 
2021, både inom särskilt boende och hemtjänst. Samtidigt som antalet brukare minskar har stora 
statliga tillskott riktats till äldreomsorgen. År 2019 fanns två statsbidrag på totalt 900 miljoner kronor 
vilket nu utökats till elva med en totalsumma på 14,2 miljarder kronor 2021. Några bidrag är relativt 
okomplicerade och riktas till områden som kan effektivisera verksamheten, exempelvis 1,5 miljarder i 
investeringsstöd till äldrebostäder. Andra ställer till betydligt större problem. Den största enskilda 
satsningen är de 4 miljarder som i budgetpropositionen för 2021 annonserades som generella medel 
men som enligt ett utskottsinitiativ i riksdagen ska förses med villkoret att de endast utbetalas om 
kommunerna ökat sina kostnader för äldreomsorg. Detta villkor är inte bara problematiskt då det 
riskerar att försämra produktiviteten utan riskerar också att de kommuner som drabbats hårdast av 
pandemin är samma kommuner som i och med att de har färre brukare, får svårast att öka sina 
kostnader och riskerar därmed att inte få ta del av dessa medel. Ett sätt att undvika att dessa fyra 
miljarder bidrar till permanenta produktivitetsminskningar i kommunerna är att exempelvis satsa på 
välfärdsteknik. 
 
Aktuella frågeställningar 
Regeringens förslag om en delegation för kommunal ekonomi i balans är ute på remiss till mitten av 
maj 2021. Delegationen föreslås få en miljard kronor till sitt förfogande under åren 2021–2024 för att 
stärka ekonomiskt svaga kommuners och regioners situation. Fördelningen av bidraget baseras på ett 
ansökningsförfarande, där man anger vilka åtgärder som bidraget sökes för. Delegationens arbete 
planeras att påbörjas redan i augusti 2021. 
 
Riksdagen gjorde i december 2020 ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning som 
ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och 
likvärdig service i hela landet. Regeringen har ännu inte återkommit med direktiv till utredningen. 
SKR har också i flera remissvar påtalat att utjämningssystemen bör ses över i sin helhet. Exempelvis 
har den påverkbara och sannolikt kostnadsdrivande LSS-utjämningen inte varit föremål för översyn 
sedan 2007. 
 
I september 2020 tillsattes en särskild utredare för att se över regelverket om ekonomisk förvaltning i 
kommunallagens 11 kapitel. Utredningen ska lämna förslag som ger bättre förutsättningar för 
kommuner och regioner att möta kommande utmaningar och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar 
utveckling av den kommunala verksamheten. Förslagen ska också stödja det finanspolitiska ramverket. 
Regelverket i kommunallagen innehåller bland annat det övergripande kravet på god ekonomisk 
hushållning i all verksamhet och kravet på balans mellan intäkter och  kostnader. Ett tydligare ramverk 
för ekonomistyrningen ger en bra grund för kommuner och regioner att själva, utifrån sina 
förutsättningar, utforma sin egen ekonomistyrning. 
 
Den beräknade livslängden för anställda i kommunal sektor har visat sig vara högre än i det antagande 
som används idag, särskilt för män. Den högre livslängden innebär att pensionsskulden ökar, eftersom 
pensionsförmånen är livsvarig. Pensionsskulden beräknas öka med cirka 23 miljarder kronor, varav 
cirka 14 miljarder i regionerna. 



Strategisk planering 2022-2026  

- 5 - 

Nära vård 
Den svenska hälso- och sjukvården har de senaste decennierna gjort stora framsteg. Idag lever 
befolkningen längre, mår bättre och flera tidigare dödliga sjukdomar har nu blivit kroniska tillstånd. 
Detta medför gap mellan resurser, såväl pengar som personal, och behov hos befolkningen. En  
utveckling mot Nära vård är en av lösningarna för att hantera detta gap, ofta tillsammans med 
digitalisering. I en utvecklad Nära vård används hela systemets resurser inom kommuner och regioner 
på ett effektivare sätt samtidigt som vårdkvaliteten och patientens nöjdhet ökar. Nära vård tar sin 
utgångspunkt i ett personcentrerat förhållningssätt och handlar också om att i större utsträckning 
arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Följande behövs för utvecklingen av Nära vård enligt SKR : 

• Utveckla och förankra målbilden i hela organisationen och mellan kommun och region. 
• Helhetsgrepp – fatta beslut som går i samma riktning på alla nivåer inom 
• hela hälso- och sjukvårdssystemet. 
• Styr-, lednings- och budgetprocessen på samtliga nivåer måste hänga 
• samman, omställningen är inte ett primärvårdsprojekt. 
• Koordinera investeringarna med »utbyggnaden« av den Nära vården. 
• Utveckla nya mätetal och indikatorer för att kunna planera, mäta och utvärdera. 
• Se över ersättningssystemen så att de stödjer utvecklingen. 

 

Hällefors 
 
Resultat 
De prognoser som SKR avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett 
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när budgetåret 
inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha en god 
beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under pågående 
budgetår. 
 
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen 
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de 
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar 
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet 
invånare och hur kommunen kan komma att påverkas av de antalet nyanlända som etablerat sig i 
kommunen.  
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun 
uppvisar en befolkningsökning som leder till ökade intäkter som kan göra det lättare att ha en hög 
samhällsservice. Denna utveckling gör det viktigt 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 2020 hade Hällefors kommun 6896 invånare vilket är en minskning med 117 
personer jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda 
jämfört med antalet döda, var ett underskott med 60 personer. Motsvarande siffra för 2019 var ett 
underskott med 24 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav 
ett underskott med 54 personer att jämföras med 2019 som gav ett överskott med 51 personer. 
Framtagna prognoser till år 2041 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I 
prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 6 procent fram till år 2041, vilket är 
en förbättring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning 
uppgå till 6486 invånare i slutet av år 2041. 
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Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och 
en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder 
fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning 
för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Kommunen kan 
konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 17,0 procent fram till år 
2041 i förhållande till år 2020, vilket motsvarar 99 invånare. Idag har kommunen 84 vård och 
omsorgsplatser inklusive korttidsplatser. Kommunen har beslutat att bygga om Länsgårdens lokaler till 
ett nytt ändamålsenligt vård- och omsorgsboende som kommer att innebära en utökning av antalet 
platser till totalt 94 platser.  
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Näringsliv 
Kommunens arbete med företagsklimatet ska vara inriktad på att skapa goda förutsättningar för att 
driva, utveckla och etablera företag i Hällefors kommun och härigenom skapa förutsättningar för 
hållbar tillväxt. Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv. 
 
Kommunen bjuder årligen in till ett antal företagsfrukostar och kontinuerligt sker ett antal 
företagsbesök och individuella möten med näringsidkare. En levande dialog mellan företagare, 
politiker och tjänstemän är bästa investeringen för utveckling av kommunens näringsliv. Frågor som 
alltid är aktuella i dialogen med företagen är kompetensförsörjning, generationsväxling, behov av 
arbetskraft, förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och kommunservice. 
 
Kommunen uppmärksammar och kommunicerar aktivt exempel på framgång hos företagare. Positiva 
samarrangemang mellan näringslivet, ideella organisationer, politiker och tjänstepersoner lyfts fram.  
 
Hällefors kommun ska se till att göra det enkelt för företagare att snabbt kunna bygga ut sin 
verksamhet eller för nya företagsetableringar att starta. Bland annat genom att verka för att det finns 
attraktiv byggklar mark och tillgängliga lokaler med klart ”servicepaket” med fiber och VA. Det är 
dessutom viktigt att det finns tillgång till attraktiva bostäder.  
 
Infrastruktur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt näringslivsarbete. Säkra vägar, bättre och 
effektivare transporter och bättre pendlingsmöjligheter underlättar för såväl nya som etablerade 
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företag. Kommunens vägar och järnvägar är livsnerver och en viktig förutsättning för många av 
företagens existens. Säkra transportvägar är en förutsättning både leveranser som tillgången på kunder 
och arbetskraft.  
 
Hällefors kommun är aktiv i en samlad regional näringslivsutveckling. Sedan 1 januari 2015 är 
Business Region Örebro (BRO) en reguljär verksamhet där Hällefors tillsammans med länets andra 11 
kommuner har ingått ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: Investering 
och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete samt 
Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Arbetet med nyföretagande och entreprenörskap 
samordnas inom BRO. Inom kommunservice förbättrar kommunen förutsättningarna för företagen 
genom att erbjuda en väg in, utsedda lotsar för ärenden som gäller tillstånd. Nyföretagarcentrum i 
Bergslagen finns, där rådgivning och informationsmöten sker på plats i respektive kommun.  
 
Hällefors kommun har ett näringslivsråd på initiativ av näringslivet. Näringslivsrådet består av 
företagare och kommunala representanter. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling 
initierat av näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att 
driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor med syfte att bidra till en ökad attraktivitet och tillväxt. 
Näringslivsrådet i kommunen ska verka för en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun. 
 
Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 13 personer under år 2020. Antalet öppet arbets-
lösa motsvarar nu 4,3 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 0,4 procentenheter 
jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd 
ökat med 28 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, 
arbetsträning samt jobbgaranti för ungdomar.  
 

2016 2017 2018 2019 2020

Öppet arbetslösa 270 263 117 149 162
Aktivitetsstöd 150 113 187 234 262
Summa 420 376 304 383 424  
 

2016 2017 2018 2019 2020

Öppet arbetslösa 6,8% 6,6% 2,9% 4,8% 5,2%

Med stödform 3,8% 2,8% 4,7% 7,6% 8,4% 
 
Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt de arbetsmarknadsåtgärder som 
kommer att erbjudas för att möta upp den arbetslöshet som finns. Det är också viktigt att möta upp 
arbetslösheten utifrån en långsiktighet vad gäller utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd.  
 
Ungdomar 18-24 år 
Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 5,8 procent. Riket och 
länet uppvisar 4,8 procent respektive 4,4 procent. Det innebär att kommunen har 1,4 procentenheter 
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att både kommunens och 
länets arbetslöshet ökat i förhållande till föregående år men att kommunen procentuellt ökat något 
mera. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösenheten för ungdomar ökat i hela riket.  
 

Ungdomar 18-24 år 2016 2017 2018 2019 2020

Öppet arbetslösa 8,1% 5,3% 3,8% 6,1% 5,8%

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

Utlandsfödda 16-64 2016 2017 2018 2019 2020

Öppet arbetslösa 24,2% 20,0% 4,8% 8,5% 9,7%

Med stödform 10,5% 7,9% 16,6% 30,2% 28,1% 
 
Infrastruktur 
Det pågår stora infrastrukturella projekt i Hällefors kommun. Förbifart Hjulsjö står i startgroparna där 
åtgärder görs för att förbättra säkerheten och korta restiden mellan Hällefors och Ljusnarsberg samt till 
anslutningen mot RV 50 som är ett viktigt stråk för godstrafiken i Mellansverige.  Gång- och cykelväg 
Hällefors – Grythyttan börjar närma sig slutet i projekteringsfasen och arbetet närmar sig 
utförandefasen som är beräknad att starta 2022. 
 
Arbetet med Bergslagsbanan och intresseföreningen Partnerskap Bergslagsbanan har gått in i en mera 
aktiv fas där flera åtgärder för att påverka investeringstakten på sträckan för en utökad kapacitet och 
framtidssäkring. 
 
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt 
med regeringens mål ”År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband”. Enligt senaste 
mätningarna har 90.40 procent av kommunens hushåll bredband enligt målet och 74,80 procent av 
företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 97,86 procent 
respektive 89,12 procent. Detta medför speciellt att arbetet med ökad tillgänglighet för landbyggd och 
företagen är prioriterat. 
 
Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har under 2020 fortsatt i en tydlig trend av överskottsmarknad. Trenden kan sättas i 
relation till befolkningsutvecklingen i övrigt i kommunen. Hällefors Bostads AB har de senaste åren 
nyproducerat totalt 21 studentlägenheter i Grythyttan och 10 större lägenheter i Hällefors genom 
omställning av lokaler under den tid underskott rådde på marknaden. I beståndet finns nu ett överskott 
som måste minskas genom avvecklingar av bostadslägenheter. I kommunen ser bolaget även att en 
hög andel av kommuninvånarna är trångbodda och samtidigt har en ansträngd ekonomi. Hällefors 
Bostads AB har som kommunalt bostadsbolag ett socialt ansvar för att tillse att det finns tillräckligt 
stora lägenheter till en rimlig hyra att tillgå för kommuninvånarna. Delar av bostadsbeståndet behöver 
således byggas om för att tillskapa större lägenheter på ett ekonomiskt försvarbart sätt. 
 
 
 
 
 
 
Bostadsbeståndet står dock inför ett stort avvecklingsbehov. Hur stora avvecklingarna blir samt vart de 
kommer att ske beror i dagsläget på ett flertal faktorer. En stor och avgörande faktor är naturligtvis hur 
framtiden blir för Högskolan i Grythyttan. Framtida användningsområden för Nya Björkhaga kommer 
ha en avgörande effekt på områdets utveckling men även på planering för övrigt bestånd. Då 
kommunens beslutat att gå ur vård och omsorgslokalerna på Nya Björkhaga ökar bolagets vakans med 
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ytterligare 26 nya lägenheter i ett redan mättat bostadsbestånd om inte kommunen eller annan aktör 
önskar bedriva verksamhet i detta vård- och omsorgsboende. Idag ser bolaget en segregering i 
bostadsområdena som behöver beaktas i planeringsarbetena för såväl ombyggnationer som eventuella 
rivningar för att i framtiden kunna främja integration i kommunen. 
 
Kommunens samlade bostadsbestånd är ålderstiget och bolagets styrelse arbetar med tankar hur 
beståndet kan förnyas. Nybyggnad på Källvägen diskuteras som ett projekt som med rätt lägenheter 
skulle kunna få igång flyttkedjor inom kommunen, men naturligtvis gör situationen med allt flera 
lediga lägenheter att bolaget noga överväger projektet. Ett annat projekt med framtidstro och föresatser 
att skapa attraktiva boendemiljöer som även attraherar invånare från andra kommuner är att skapa 
strandnära boende. Kommunen behöver prioritera skapandet av ny detaljplan för att möjliggöra en 
sådan byggnation. 
 
Politisk mandatfördelning 
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger 
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt 
fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen 
nedan. Den styrande majoriteten utgörs av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
 

År 2019-2022 Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9

Vänsterpartiet 7

Moderaterna 6

Centerpartiet 3

Grythyttelistan 2

Sverigedemokraterna 4
Totalt 31  
 

Personal- och kompetensförsörjning 
 
För att säkra kompetensförsörjningen behöver kommunen ha en helhetssyn och både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder. 
 
Hällefors kommun strävar efter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, bibehålla 
och kompetensutveckla goda medarbetare och chefer. 
 
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. En 
framgångsrik kompetensförsörjning omfattar alla de områden som arbetsgivaren verkar inom. Det är 
viktigt att kunna erbjuda en god fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö, en god löneutveckling 
och ett klimat som andas samarbete, inflytande och delaktighet. 
 
Hällefors kommun som arbetsgivare har flera stora personalintensiva kärnverksamheter som skola och 
förskola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg. Med kommande pensionsavgångar och 
ökad efterfrågan på välfärdstjänster står vi inför stora utmaningar för att kunna klara bemanningen 
framöver. Under de kommande tio åren (2022-2031) kommer cirka en tredjedel av de anställda inom 
Hällefors kommun att avgå med pension under förutsättning att de avgår vid 65 års ålder. 
 
En viktig del inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling är att påverka 
utbildningsanordnare så att utbildningarna säkerställer att kommunen kan erbjuda relevant utbildning 
till nuvarande medarbetare men även kunna rekrytera nya medarbetare med rätt utbildningsbakgrund. 
 
En arbetskraftsreserv finns i form av deltidsanställda. Kommunen har beslutat om heltid som norm, 
om fler arbetar mer minskar rekryteringsbehovet. Om fler arbetar längre minskar också 



Strategisk planering 2022-2026  

- 10 - 

rekryteringsbehovet. Andelen medarbetare som fortsätter att arbeta fram till dess de fyllt 65 år eller 
helst ännu längre behöver öka.  
 
Utveckling av sjukfrånvaron varierar över tid. Efter en stadig nedgång fram till och med 2019 skedde 
en kraftig ökning 2020 med koppling till Covid-19. En låg sjukfrånvaro minskar behovet av att 
rekrytera vikarier. En handlingsplan för sänkt sjukfrånvaro har tagits fram. 
 
En framgångsfaktor för att lyckas med kompetensförsörjningen är att bredda rekryteringen och ta 
tillvara kompetens hos personer som invandrat till Sverige samt personer med olika former av 
funktionsvariationer. 
 
Hällefors kommun som arbetsgivare behöver utveckla de organisatoriska förutsättningarna för 
chefskapet och göra det mer attraktivt att vara chef. Chefsförsörjningen behöver utgå från att det är 
möjligt att göra chefskarriär i den egna kommunen. En väl fungerande chef har en avgörande roll för 
verksamhetsutveckling och nödvändigt förändringsarbete. 
 

Statliga reformer och beslut  
 
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka 
kommunen under planperioden. 
 
Riktat statsbidrag för att öka utbud och tillgänglig till biblioteksverksamheten med 300 miljoner 
kronor finns under åren 2021-2023. Statligt bidrag för kommunal kulturskoleverksamhet kvarstår med 
100 miljoner kronor för år 2022. 
 
Utbildningsområdet 
För att minska antalet riktade statsbidrag på utbildningsområdet anser regeringen att statsbidraget för 
mindre barngrupper i förskolan och statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, 
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa bör föras 
samman till ett sammanhållet bidrag riktat mot förskolan. Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom 
barnomsorgen kvarstår 2021-2023 och uppgår till 3 903 miljoner kronor per år. 
 
Regeringen har färstäkt den statliga finansieringen av skolan och fritidshemmen med 6 230 miljoner 
kronor åren 2021-2023i form av riktade bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. 
Stödet är villkorat så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling 
och kvalitet i verksamheten. Stödet ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till 
socioekonomiska faktorer. Tillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, 
högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller 
kompetensutveckling inom elevhälsan. Stödet ska gå till ökade och därmed inte pågående insatser.  
Riktade statsbidraget för att anställa fler lärarassistenter i skolan, som infördes år 2019, pågår fram till 
och med år 2023 med 500 miljoner årligen. Riktade statsbidrag vad gäller höjda löner till lärare 
kvarstår till år 2022 och bidraget uppgår till 4 852 miljoner kronor år 2022.  
 
Även behovet av lovskola och läxhjälp har ökat under pandemin. För att förbättra möjligheterna för 
fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen 
finns ett statsbidrag för lovskola och läxhjälp under 2021 till år 2023 med 389 miljoner kronor årligen. 
Statligt stöd till vuxenutbildning omfattar 3 777 miljoner kronor verksamhetsåret 2022 för att förbättra 
kommunernas förutsättningar att erbjuda regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Staten finansierar 
samtliga platser i regionalt yrkesvux för att möjliggöra fler helårsplatser än vad som nyttjades år 2019.  
 
Omsorgsområdet 
Den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen fortsätter. Ett permanent årligt 
resurstillskott om 4 miljarder kronor finns som fördelas till kommunerna för att skapa ökade 
förutsättningar att stärka äldreomsorgen.  
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Satsningen fortsätter med 610 miljoner kronor till kommuner för att öka kvaliteten inom 
demensomsorgen samt motverka ensamhet under år 2021-2022. En satsning på digitalisering och e-
hälsa inom äldreomsorgen sker med 200 miljoner kronor åren 2021-2022.  
 
Investeringsbidrag till äldrebostäder kvarstår med 500 miljoner kronor år 2021-2022 för att möjliggöra 
erbjudande om särskilt boende inom 3 månader. 
 
Stimulandmedel på 350 miljoner kronor år 2020-2023 till funktionshinderområdet för att öka 
motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa 
habiliteringsersättning. 
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Verksamhetsstyrning 
 
Vision 
Hällefors – En attraktiv kommun 
 

Verksamhetsidé 
Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors 
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och 
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. En socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är en överordnad målsättning. 
Samverkan mellan kommunens verksamheter och mellan kommunen och 
civilsamhället bidrar till genomförandet av Agenda 2030 där vi prioriterar 
följande globala mål: 3. God hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning 
 5. Jämställdhet 
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
10. Minskad ojämlikhet 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår 
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs 
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på 
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är: 
 

Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår 
verksamhet 

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

 

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

 

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

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

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

 Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav 
 Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden 
 Vi finansierar planerat underhåll av tidigare investeringar med egna medel 
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Verksamhetsmål 
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnads-
effektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna 
går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt 
saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för verksamheten kommer in 
i bilden.  
 
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. 
 
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer 
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade inrikt-
ningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk 
hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda 
inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen ska 
kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt verksamhetsmässiga resultatmål för respektive verksamhetsmål. 
Resultatmålen har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verk-
samheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är 
på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.  
 
Inriktningsmål 2019-2022 
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och 
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska 
kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens 
soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet som uppgår till minst 20 procent, 
inklusive kommunens totala pensionsåtagande. 
 
Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2019-2022 
Inriktningsmålet för mandatperioden 2019-2022 har fokus att stärka den lokala välfärden, strategisk 
näringslivspolitik, fysisk samhällsplanering för framtiden samt lokal demokrati, integration och 
föreningsliv. 
 
Mål 1: Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som 

skapar delaktighet i den lokala demokratin  

  
 

Indikator 1: Valdeltagande i senaste kommunvalet (%) 
Indikator 2: Deltagande i genomförda medborgardialoger 
Indikator 3: Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 
Indikator 4: Nöjd Medborgar-Index – Kultur 
 
Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot 

invånarnas behov 

   
 

Indikator 1: Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt 
Indikator 2: Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägeskommun 
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Indikator 3: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun (%) 
Indikator 4: Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%) 
Indikator 5: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till  
     särskilt boende, medelvärde 
Indikator 6: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (%) 
Indikator 7: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%) 
Indikator 8: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (%) 
Indikator 9: Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%) 
 
Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag 

samt nyetableringar 

   
 

Indikator 1: Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt 
Indikator 2: Svenskt näringslivs mätning Service till företag 
Indikator 3: Svenskt näringslivs mätning Kommunpolitikernas attityder till företagande 
Indikator 4: Svenskt näringslivs mätning Tjänstemäns attityder till företagande 
Indikator 5: Svenskt näringslivs mätning Skolans attityder till företagande 
Indikator 6: Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare 
Indikator 7: Post och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%) 
 
Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid 

   
 

Indikator 1: Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kronor/invånare 
Indikator 2: Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla  
   hushåll (%) 
Indikator 3: Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen (%) av befolkningen 
Indikator 4: Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (%) 
Indikator 5: Anställda utrikes födda, kommun, balanstal 
 
Finansiella inriktningsmål 2019-2022 
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att 
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrest-
ningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens 
arbete präglas av öppenhet och tydlighet. 
 
Mål 1: Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en 

femårsperiod minst motsvarar 3,0 procent av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag samma period 

 
Indikator 1: Resultatandel 

 

2019 2020 2021 2022 TOTALT

Budgeterat resultat (mkr) 0,2 20,1 14,6 15,3 50,2
Skatteintäker och utjämning (mkr) 449,9 478,4 487,7 510,5 1 926,5
Resultatandel 0,0% 4,2% 3,0% 3,0% 2,6%  
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Mål 2: Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod 
högst motsvarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag samma period 

 
Indikator 1: Investeringsandel 
 

2019 2020 2021 2022 TOTALT

Nettoinvesteringar (mkr) 20,3 46,0 146,6 74,2 287,1
Skatteintäker och utjämning (mkr) 449,9 478,4 487,7 510,5 1 926,5
Investeringsandel 4,5% 9,6% 30,1% 14,5% 14,9%  
 
Mål 3:  Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga 

pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar  
20 miljoner kronor 

 
Indikator 1: Pensionsskulden 
 

(mkr) 2019 2020 2021 2022 TOTALT

Totalt pensionssåtagande 173,7 167,0 156,4 154,9
Försäkring 22,7 7,2 0,0 0,0 29,9  
 

Resultatmål 2022 
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verk-
samheter 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 verksamhetsmässiga resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda 
inriktningsmål. Dessa mål ska fastställas av kommunfullmäktige för att kunna hanteras och följas upp 
av revisionen.  
 
Finansiella resultatmål 2022 
Kommunen ska enligt lagen fastställa finansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning. Det finansi-
ella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de 
finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver.  
 
Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 3,0 procent 31 december 
 

Indikator 1: Resultatandel 
 
Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens 

skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,1 procent  
31 december 

 
Indikator 1: Nettokostnadsandel 
 
Mål 3: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till 

kommunens totala tillgångar är lägst 12,2 procent 31 december 
 
Indikator 1: Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet 
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Driftsplan 2022-2026 
 
För kommunens nämnder gäller följande ekonomiska grundramar. Budgeten 2022 har ökat med 
knappt 18 miljoner kronor jämfört med föregående år och kan härledas helt till kommunens ökade 
riktade generella statsbidrag. Underlaget baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner.  
 
I ramarna ingår förändringar av kapitalkostnader som baseras på de investeringar som fastställts av 
kommunfullmäktige. Interräntan följer Sverige Kommuner och Regioners rekommendationer och 
beräknas vara 1,00 procent för verksamhetsåret 2022.  
 
Inom kommunstyrelsens budgetram ingår centrala anslag för lönejusteringar som under 
verksamhetsåret kommer att justera kommunstyrelsens beslut om fördelning av budgetramen i 
verksamhetsområden på grund av utfördelning av det centrala anslaget för löneökning. Taxor och 
avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde förutsätts vara enligt 2021 års nivå. 
Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från pensionsförvaltaren KPA som erhållits i samband 
med kommunens årsbokslut 2020 och ytterligare information gällande förändring av RIPS-räntan. 
Inom kommunstyrelsen beräknas riktade statsbidrag vara oförändrade utifrån nu kända faktorer.  
 
För att kunna rymma verksamheterna i de förslagna ramarna fordras fortlöpande effektivisering och 
införande av nya mindre kostnadskrävande arbetssätt. 
 
Ansvarsområde (tkr) 2021 2022

budget plan
(inkl TB)

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige 0 2 151 2 151 0 2 151 2 151

Kommunstyrelse 120 000 589 950 469 950 120 000 607 540 487 540

Myndighetsnämnd 0 265 265 0 265 265

Valnämnd 0 0 0 210 560 350

Verksamhetens 
nettokostnader

120 000 592 366 472 366 120 210 610 516 490 306
 

 
 
Ansvarsområde (tkr) 2023 2024

plan plan
Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige 0 2 151 2 151 0 2 151 2 151

Kommunstyrelse 120 000 611 795 491 795 120 000 618 965 498 965

Myndighetsnämnd 0 265 265 0 265 265

Valnämnd 160 425 265 0 0 0

Verksamhetens 
nettokostnader

120 160 614 636 494 476 120 000 621 381 501 381
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Ansvarsområde (tkr) 2025 2026

budget plan
Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige 0 2 151 2 151 0 2 151 2 151

Kommunstyrelse 120 000 628 496 508 496 120 000 638 105 518 105

Myndighetsnämnd 0 265 265 0 265 265

Valnämnd 0 0 0 210 560 350

Verksamhetens 
nettokostnader

120 000 630 912 510 912 120 210 641 081 520 871
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Investeringsplan 2022-2026 
 
Investeringsplanen för perioden omfattar 151,0 miljoner kronor och investeringsbudgeten 2022 uppgår 
till 74,2 miljoner kronor. Eventuella investeringsbidrag inkluderas inte i planen utan planen är 
redovisad enligt lagstiftningen som innebär att planen bistår av bruttoutgifter. Eventuella 
investeringsbidrag som kommunen alltid söker när möjligheten finns följer beslutad 
komponentavskrivning och därmed minskar varje års avskrivningskostnad. Investeringar i kommunens 
verksamhetslokaler regleras genom förändrad hyressättning för kommunens verksamheter.  
 
Projekt/ändamål (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

budget budget plan plan plan plan
(inkl TB)

Kommunstyrelse 146 570 74 232 18 212 18 819 19 508 20 210

Total investeringsvolym 146 570 74 232 18 212 18 819 19 508 20 210  
 
Prioriteringar har genomförts för att inte finansieringsutrymmet ska överskridas enligt planens 
finansiella målsättningar. 
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Budgetanalys 
 
Resultat 
Kartläggning av budgeterat resultat och dess orsaker. Vilken balans beräknar kommunen ha över sina 
intäkter och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Ekonomiska budgetförutsättningar 

 Utdebitering 22,05 kronor. 
 Antal invånare i prognos 2022:6832, 2023:6806, 2024:6781, 2025:6757, 2026:6736.  
 Skatteunderlaget beräknas enligt SKR:s prognos april månad 2021. 
 Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA december månad 2020 samt ny 

information gällande RIPS-räntan. 
 Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild centralt utrymme. 
 Internräntan beräknas till 1,00 procent enligt SKR:s rekommendationer. 
 PO-påslaget beräknas bli oförändrat enligt SKR:s rekommendationer. 
 Taxor och avgifter enligt 2021 års nivå. 

 
Budgeterat resultat 
Budgeterade resultat för verksamhetsåret 2022 uppgår till 15,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
ökning av det egna kapitalet med 7,6 procent. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 3,0 procent.  
 

2022 2023 2024 2025 2026

Budgeterat resultat (mkr) 15,3 15,4 15,6 15,9 16,2
% av eget kapital vid årets början 7,6 7,2 6,8 6,4 6,2  
 
Under de fem kommande åren beräknas det egna kapitalet öka med 78,4 miljoner kronor, vilket mot-
svarar en årlig ökningstakt på 6,9 procent. 
 
Förändring av kostnader och intäkter 
En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de 
intäkter kommunen får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet.  
  

(mkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Nettokostnader 490,3 494,5 501,4 510,9 520,9
Skatteintäkter och utjämning 510,5 514,7 521,6 531,2 541,3  
 
Under perioden från år 2022 till 2026 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgå till  
6,2 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till  
6,0 procent.  
 
Nettokostnadsandel 
Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. 
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna 
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag som beräknas ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och 
intäkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som 
god ekonomisk hushållning då kommunen har en soliditet överstigande 20 procent. Understiger 
soliditeten 20 procent räknas kommunen ha god ekonomisk hushållning med en nettokostnadsandel 
med 97 procent eller lägre över en längre tidsperiod. 
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(%) 2022 2023 2024 2025 2026

Nettokostnadsandel 96,1% 96,1% 96,1% 96,2% 96,2%
 

 
Av tabellen framgår det att 96,1 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas 
användas till verksamheterna under 2022. Utifrån budgetplanen kan konstateras att nettokostnads-
andelen årligen uppfyller målet med god ekonomisk hushållning.  
 
Investering och självfinansieringsgrad 
Totalt uppgår 2022 års investeringsbudget till 74,2 miljoner kronor. Exkluderas avskrivningar, 
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från budgeterade resultat har kommunen  
33,2 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande 
verksamheten finansierats. Detta medför att 44,7 procent av investeringarna kan finansieras med 
medel från den löpande verksamheten och resterande behöver nyupplånas. 
 

2022 2023 2024 2025 2026

Medel från verksamhet (mkr) 33,2 38,2 38,8 39,5 40,2
Nettoinvesteringar (mkr) 74,2 18,2 18,8 19,5 20,2

Självfinansieringsgrad (%) 44,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera 
samtliga investeringar som genomförs under året. Detta stärker kommunens finansiella 
handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder 
och/eller stärka likviditeten. Under femårsperioden räknar kommunen med att 100 procent av invester-
ingarna finansieras med medel från verksamheten. 
 

Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen 
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande 
lågkonjunkturer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del 
av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna 
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, 
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för 
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 
 
(%) 2022 2023 2024 2025 2026

Soliditet inkl  pensionsåtagandet 12,2% 15,6% 19,1% 22,7% 26,3%  
 
Under år 2022 räknar kommunen med att soliditeten ska uppgå till 12,2 procent inkluderat till det 
pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse.  
 
Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det 
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden under kommande år 
minskar till följd av de positiva resultaten. 
 

(%) 2022 2023 2024 2025 2026

Total skuldsättningsgrad 62,4% 59,6% 56,8% 53,9% 50,9%  
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Kommunalskatt 
Skattesatsen för Hällefors invånare beräknas uppgå till 22,05 procent för  åren 2022-2026. Den 
genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2021 till 32,28 procent, varav kommunerna svarar för 
20,72 procent som är en ökning med 0,02 procentenheter.  
 

Risk  
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar 
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också 
borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
 
Finansiella skulder 
Kommunens långfristiga skulder vid ingången av år 2021 uppgick till 90,0 miljoner kronor.  
72,1 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 10,2 miljoner består av skuld till VA- 
och avfallskunder och 5,3 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. 
Investeringsbidragsintäkter har erhållits under 2018 och det bokförda värdet är 2,4 miljoner kronor. 
 

(mkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Långfristiga lån 203,1 183,1 163,1 143,1 123,1  
 

 
Under år 2021 beräknar kommunen med att nyupplåna 90 miljoner kronor och under år 2022 
nyupplåna 41 miljoner kronor. Under åren 2023 till 2026 kalkylerar kommunen med att amortera 20 
miljoner kronor per år. 
 
Pensionsåtaganden 
Kommunen har beslutat att all intjänad pension från och med 1998 sker genom individuell förvaltning, 
det vill säga kommunen betalar ut beloppet till det så kallade pensionsvalet. Ansvarsförbindelsen avser 
intjänande pensioner före år 1998 och redovisas inom linjen. Löneskatten på 24,26 procent tas med vid 
beräkning av pensionsskulden. Totalt beräknar kommunen ha ett pensionsåtagande på 154,9 miljoner 
kronor vid utgången av år 2022, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 140,9 miljoner kronor. 
 
Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en särskild modell kallad RIPS, som idag 
är uppdaterad till RIPS21. Modellen är framtagen och fastställd av SKR för att användas framöver vid 
värderingen av kommunala pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, 
då utbetalningarna kommer att belasta kommunens resultat under många decennier. 
 

(mkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Avsättning till pensioner 14,0 13,5 13,1 13,8 12,4
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 140,9 136,2 131,8 127,0 122,6
Totalt pensionsåtagande 154,9 149,7 144,9 140,7 135,0  

 
Borgensåtaganden 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 140,3 miljoner kronor. 
Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån 
alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB 
med 140,0 miljoner kronor. Kommunen räknar med att borgensåtagandet minskar i samband med 
amortering vid omsättning av lån. Däremot kalkylerar bostadsbolaget med att genomföra både 
renoveringar av sitt nuvarande bestånd men även nyproduktion som kan komma att påverka både 
borgensåtagandet som kommunens ekonomi. 
 
 

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

 
Känslighetsanalys 
En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta 
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på 
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi under ett år. 
 
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 3,4
Bruttokostnadsförändring med 1% 5,9
Ränteändring på långfristiga lån 1% 2,1
Förändring generella statsbidrag med 1% 2,1
Förändring utdebitering med 10 öre 1,3   
 
Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utredning. Det är därför 
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som på lång sikt. 
 
Framtida utveckling 
SKR arbetar för att skapa stabila och förutsägbara villkor för kommuner och regioner. Den senaste 
tiden har det inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster 
och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över med anledning av Covid-19 som påverkat 
kommunen skatteintäkter och kostnadsutveckling.  
 
De prognoser som SKR avlämnar avseende skatter och generella statsbidrag förändrar sig flera gånger 
under ett år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när 
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha 
en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under på-
gående budgetår. 
 
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen 
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de 
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar 
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet 
invånare. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det 
viktigt för kommunen att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta 
hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar.  
 
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksam-
heternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekono-
misk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten. 
Som ett led i det har kommunen antagit tre finansiella inriktningsmål under mandatperioden i form av 
resultatandel, investeringsandel samt bortförsäkring av pensionsskulden, som har som målsättning att 
påverka soliditetens utveckling positivt. 
 
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och för-
bättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga 
resurser. 
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Resultatplan 2022-2026 
 
Resultatplanen för åren 2022-2026 har beräknats utifrån följande förutsättningar. 
 
Beräkningsgrunder 2022 2023 2024 2025 2026

budget budget budget budget budget

Resultat i relation till skatter
och generella statsbidrag 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Antal invånare 6 832 6 806 6 781 6 757 6 736

Skatter och statsbidrag Beräkning baserad på prognos från Sveriges Kommuner 
och Regioner april 2021  

 
Resultatbudget (tkr) 2020 2021 2022

bokslut budget budget
(inkl TB)

Verksamhetens intäkter 125 630 120 000 120 000
Verksamhetens kostnader -559 922 -577 316 -592 388
Jämförelsestörande poster -9 112 - -
Avskrivningar -13 383 -15 050 -17 918

Verksamhetens nettokostnader -456 787 -472 366 -490 306

Skatteintäkter 288 059 284 142 297 090
Generella statsbidrag och utjämning 190 339 207 006 213 380

Verksamhetens resultat 21 611 18 782 20 164

Finansiella intäkter 605 400 400
Finansiella kostnader -2 125 -4 550 -5 250

Resultat före extraordinära poster 20 091 14 632 15 314

Extraordinära poster - - -

Årets resultat 20 091 14 632 15 314

Resultat, andel av skatter och 
statsbidrag (%) 4,20% 2,98% 3,00%  
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Resultatbudget (tkr) 2023 2024 2025 2026

plan plan plan plan

Verksamhetens intäkter 120 000 120 000 120 000 120 000
Verksamhetens kostnader -591 704 -598 209 -607 340 -616 899
Avskrivningar -22 772 -23 172 -23 572 -23 972

Verksamhetens nettokostnader -494 476 -501 381 -510 912 -520 871

Skatteintäkter 302 690 306 325 312 988 320 132
Generella statsbidrag och utjämning 211 976 215 253 218 210 221 126

Verksamhetens resultat 20 190 20 197 20 286 20 387

Finansiella intäkter 400 400 400 400
Finansiella kostnader -5 150 -4 950 -4 750 -4 550

Resultat före extraordinära poster 15 440 15 647 15 936 16 237

Extraordinära poster - - - -

Årets resultat 15 440 15 647 15 936 16 237

Resultat, andel av skatter och 
statsbidrag (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%  
 
Känslighetsanalysen visar hur kommunens kostnader påverkas av förändrade förutsättningar avseende 
kostnadsutveckling, skatteuttag samt befolkning. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer 
påverkar kommunens ekonomi under ett år 
 
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 3,4
Bruttokostnadsförändring med 1% 5,9
Ränteändring på långfristiga lån 1% 2,1
Förändring generella statsbidrag med 1% 2,1
Förändring utdebitering med 10 öre 1,3   
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Finansieringsplan 2021-2025 
 
Finansieringsplanen för åren 2022-2026 har beräknats utifrån att nyinvesteringar belånas under 2022 
med 51,0 miljoner kronor och att övriga likvida medel i stort sett är oförändrade i och med antagandet 
att alla kvarvarande medel från verksamheten finansierar nettoinvesteringar och resterande antas 
amortera lån och bortförsäkring av pensionsskulden.  

 
 

 
 

Finansieringsbudget (tkr) 2020 2021 2022
bokslut budget budget

(inkl TB)

Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster 20 091 14 632 15 314
  Just för av- och nedskrivningar + 13 383 15 050 17 918
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet (bl a förändring av pensionsskuld) 724 -772 -1 111

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital 34 198 28 910 32 121

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning - /minskning + av rörelsefordringar -6 704 772 1 111
  Ökning + /minskning - av rörelseskulder 24 563 - 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 057 29 682 33 232

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar - -45 962 -146 570 -74 232
  Försäljning av materiella anl tillgångar + - - -
  Investering i finansiella tillgångar - - - -
  Försäljning av finansiella tillgångar + - - -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -45 962 -146 570 -74 232

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån och skulder + - 90 000 51 000
  Amortering av lån och skulder - - - -10 000
  Övriga tillförda + använda - medel 1 514 - 0

Kassaflöde från finanseringsverksamhet 1 514 90 000 41 000

Årets kassaflöde 7 609 -26 888 0
Likvida medel vid årets början 69 861 77 470 50 582
Likvida medel vid årets slut 77 470 50 582 50 582
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Finansieringssbudget (tkr) 2023 2024 2025 2026
plan plan plan plan

Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster 15 440 15 647 15 936 16 238
  Just för av- och nedskrivningar + 22 772 23 172 23 572 23 972
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet -437 -389 -360 -389

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital 37 775 38 430 39 148 39 821

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning - /minskning + av rörelsefordringar 437 389 360 389
  Ökning + /minskning - av rörelseskulder - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 212 38 819 39 508 40 210

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar - -18 212 -18 819 -19 508 -20 210
  Försäljning av materiella anl tillgångar + - - - -
  Investering i finansiella tillgångar - - - - -
  Försäljning av finansiella tillgångar + - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -18 212 -18 819 -19 508 -20 210

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån och skulder + - - - -
  Amortering av lån och skulder - -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
  Övriga tillförda + använda - medel - - - -

Kassaflöde från finanseringsverksamhet -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Årets kassaflöde 0 0 0 0
Likvida medel vid årets början 50 582 50 582 50 582 50 582
Likvida medel vid årets slut 50 582 50 582 50 582 50 582  
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Balansplan 2022-2026 
 
Balansbudget (tkr) 2020 2021 2022

bokslut budget budget
(inkl TB)

Anläggningstillgångar 332 898 464 418 520 732
Bidrag till statlig infrastruktur 1 620 1 485 1 350
Kortfristiga fordringar 37 912 21 950 38 762
Kassa bank 77 470 50 582 50 582

Summa tillgångar 449 900 538 435 611 426

Eget kapital 185 750 184 816 215 696
Avsättningar 13 373 12 842 13 953
Skulder 250 777 340 777 381 777

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder

449 900 538 435 611 426

Ansvarsförbindelser 153 618 151 027 140 927
Borgensåtagande 140 214 140 301 140 291  
 
Balansbudget (tkr) 2023 2024 2025 2026

plan plan plan plan

Anläggningstillgångar 516 172 511 819 507 755 503 993
Bidrag till statlig infrastruktur 1 215 1 080 945 810
Kortfristiga fordringar 38 460 38 206 37 981 37 727
Kassa bank 50 582 50 582 50 582 50 582

Summa tillgångar 606 429 601 687 597 263 593 112

 
Eget kapital 231 136 246 783 262 719 278 957
Avsättningar 13 516 13 127 12 767 12 378
Skulder 361 777 341 777 321 777 301 777

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder

606 429 601 687 597 263 593 112

Ansvarsförbindelser 136 197 131 812 126 968 122 630
Borgensåtagande 140 281 140 271 140 261 140 251  
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
årsredovisning 2020, dnr KS 21/00068  

 
Beslutsunderlag 
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll 
2021-03-26 § 23 
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2020, daterad 2021-04-01 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt 
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020. 
 

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

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 
för verksamhetsåret 2020. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2020 en vinst på 5,4 miljoner 
kronor för den skattefinansierade verksamheten och en vinst på 1,2 
miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra 
medlemskommunerna. 
 
Förbundets organisation har skattefinansierade verksamheter och 
avgiftsfinansierade verksamheter. Förbundets verksamhetsredovisning är 
uppdelad i fyra verksamheter utöver stab. För de fyra verksamheterna 
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särredovisas resultatet för respektive kommun i årsredovisningen. 
 
Stab    gemensamt 
Gata/Park/Idrott   skattefinansierat 
Lokal- och miljöservice   skattefinansierat 
Avfall och Återvinning   avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp (VA)   avgiftsfinansierad 
 
Förbundet har fastställt fem gemensamma verksamhetsmål. Enligt 
förbundets uppföljning har fyra utav de verksamhetsmässiga målen 
uppnåtts i sin helhet under 2020. Området stab och de fyra olika 
verksamheterna har dessutom verksamhetsspecifika mål.   
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och 
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter. 
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-, 
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna. 
 
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett överskott på  
1,6 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett 
överskott på 1,6 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten.  
 
Överskottet i den skattefinansierade verksamheten för kommunen ligger 
främst i verksamheten Gata och förklaras dels med brist på entreprenörer så 
alla planerade jobb blev inte utförda och dels med att förbundet reserverat 
pengar för eventuell vinterväghållning i november och december 2020. 
Garantifonden för asfalt har ökat något och uppgår vid årsskiftet 2020/2021 
till 1,2 miljoner kronor för Hällefors kommuns del. 
 
Överskottet i den avgiftsfinansierade delen för kommunen beror dels på 
ökad förbrukning och dels på intäkter för externa utredningar (Lake resort 
och Silvergruvan) som genererat ca 0,2 miljoner kronor mer i intäkter. 
Kommunens VA-fond har ökat och uppgår till 2,1 miljoner kronor och 
avfallsfonden har minskat och uppgår till 8,1 miljoner kronor vid årsskiftet. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre 
års framförhållning till respektive medlemskommun. Den investeringsram 
som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets 
investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet genomfört 
skattefinansierade investeringar på 7,0 miljoner kronor och 
avgiftsfinansierade investeringar på 5,2 miljoner kronor 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2020 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2020 

godkänns. 
 

- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling föredrar ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga kring de långsiktiga 
målen, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att komplettera remissvar 
angående nya styrdokument för samhällsbyggnad Bergslagen utifrån 
synpunkter revisorerna har lämnat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2020 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 
Komplettera remissvar angående nya styrdokument för samhällsbyggnad 
Bergslagen utifrån synpunkter revisorerna har lämnat. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
 
 
 
 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed avge 
årsredovisnng för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
 
 
 
 
Antagen av Direktionen 2021-03-26 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag 
Ändamålet med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 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. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Kansliet är placerat i Pershyttan, Nora. 
 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Park/Idrott (GPI) 

 Lokal- och miljöservice (LMS) 
 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Avfall och Återvinning 

 Vatten och avlopp (VA) 

 

Organisation  
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Politiska inriktningsmål 
Övergripande 

o Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service. 

o Förbundet kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och 
tillgänglighet. 

Ekonomi och effektivitet 

o  Förbundet har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 

o Förbundet har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen. 

Miljö 

o Förbundet ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället. 

Rollen som arbetsgivare  

o Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Förbundet är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
 

Uppdrag och verksamhetsidé 
Vision 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (nedan kallad förbundet) 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 
Förbundet 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 
Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). 
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla 
medarbetare i deras dagliga arbete. 
 
 

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 förbundets finansiella som verksamhetsmässiga 
mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt 
samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. 
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Finansiellt perspektiv 
Skattefinansierade verksamheter 
 
Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbunds-
ordningen.  

 

Redovisat balanskravsresultat omfattar förbundets skattefinansierade verksamheter inom de 
fyra medlemskommunerna. Resultatet inom de skattefinansierade verksamheterna kommer i 
enlighet med förbundsordningen regleras med respektive medlemskommun och således 
tillgodoförs alternativt belastar respektive medlemskommuns resultaträkning. 
 
Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2020 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna). 
Överskottet blev 5 411tkr och resultatmålet uppnåddes ej. 
 
Avgiftsfinansierade verksamheter  
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp 
– redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över 
tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. Återvinningen gick med 
underskott på -4 207tkr mot budgeterat 0 tkr, och VA visade överskott med 5 366tkr mot 
budgeterat 3 600tkr. Ingen verksamhet nådde budget. 
 
Verksamhetsmässigt perspektiv  
I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att 
eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi. 

Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets 
övergripande mål. 

Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushåll-
ning. Som exempel kan nämnas: 

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

 
I förbundets Verksamhetsplan med mål 2020 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att 
målen ska uppnås. 

 
 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav avseende förbundets 
skattefinansierade verksamheter 2020

Årets resultat 5 411

Reducering av realisationsvinster -695 

Återföring av realisationsförluster 0

Reducering av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper 0
Återföring av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 716
Årets balanskravsresultat 4 716
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Årets resultat 
Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 5 411tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett överskott på 1 159tkr. 
 

Investeringsverksamhet 
Förbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon, 
maskiner och inventarier.  

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning ut-
arbetar förslag till investeringsbudget med fem års framförhållning som redovisas i respektive 
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets  
investeringsplan.  

 
 

Väsentliga händelser  
Gemensamt / Övergripande 
 

o Hösten 2019 tillsattes fyra nya avdelningschefer för den nya organisationen. Vårens 
arbete har präglats av att sätta organisationen på plats och få den att fungera optimalt.  
 

o Den andra stora händelsen är covid-19-pandemin. Denna har medfört att många 
medarbetare jobbar hemma med digitala hjälpmedel i syfte att minska smittspridningen. 
Lokalvården är den avdelning som p g a pandemin har anpassat sig till lite nya uppdrag 
för verksamheten, övriga avdelningar har fortsatt med uppdragen som tidigare. 
 

 
Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI) 
 

Gata 
o Den milda vintern har medfört omdisponering av budgeterade medel från 

vinterväghållningen till sommarväghållning. 
o Ny redskapsbärare (hjullastare) har köpts in till verksamheten i Nora. 
o Gång- och Cykelbron Storå mellan Granlidenplan och Herrgårdsvägen har renoverats.  
o Vi har under hösten bytt en stor vägtrumma Köpingsvägen Lindesberg. 
o Gång- och Cykelbron vid Bryggeriområdet Nora har renoverats under hösten. 
o Broutredningar pågår i Ljusnarberg vid ett flertal broar, reparationer 2021. 

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 407 810 398 297 418 405 356 142 359 038
Årets resultat
Gemensamt 0 0 0 0 0
Skattefinansierade verksamheter 5 411 -5 747 -1 989 -1 774 -596
Totalt 5 411 -5 747 -1 989 -1 774 -596
Eget kapital
Gemensamt 0 0 0 0 0
Skattefinansierade verksamheter 5 411 -5 747 -1 989 -1 774 -596
Totalt 5 411 -5 747 -1 989 -1 774 -596
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Park/Skog 
o Ny redskapsbärare (hjullastare) har köpts in till verksamheten i Lindesberg. 
o Vibyn Frövi har vi under hösten 2020 planterat växter vid bullervallen som förskönar 

området. 
o Etablering av Flugparken Lindesberg har pågått stor del av sommaren och hösten.  
o När det var dags för julgran tog vi kontakt med Lindenytt som gjorde ett reportage om 

att medborgare som hade en ståtlig gran som de ville ha bort från sin tomt kunde skänka 
granen. Vi bekostade nedtagning mot att granen skänktes till kommunen och det blev en 
gran från Gusselby 2020. 

 
Idrott 
o Vid uppstart av ishallen i Fellingsbro har det konstaterats ett allvarligt fel på en 

kompressor så denna har blivit utbytt (garantijobb). 
o Nya bryggor Sågdammen Ljusnarsberg. 
o Några mindre reinvesteringar har utförts vid Olofsvallen, nya ytterdörrar m m . 
o Nya tvättbryggor har byggts under året i Lindesberg. 

 
 

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS) 

o Covid-19 har påverkat LMS stort med de anpassningar som varit nödvändiga för rådande 
förhållanden och rekommendationer. Under hela året fick avdelningen pausa vissa 
inplanerade aktiviteter för att istället säkerställa att det fanns bemanning och 
städmaterial och framförallt stötta och skapa en trygghet för medarbetarna. 
 
 

Avdelning Avfall och Återvinning 

o Textilinsamlingen har införts på ÅVC. 
o Samverkansavtal har tecknats med Örebro, Kumla och Sydnärkes kommunalförbund. 
o Digitalt företagskort har införts på ÅVC. 

 
 

Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

o Fortsatt arbete med reservvatten, i alla kommuner.  
o Ombyggnation av Nora reningsverk.  
o I Ljusnarsbergs kommun så har ledningsdragning påbörjats för sammankoppling av den 

nya vattentäkten vid Sundet med Finnhyttans vattenverk.  
o I Lindesbergs kommun så har ombyggnation av Ramsbergs vattenverk påbörjats, med 

uppdatering av skalskydd, säkerhetsbarriärer och flödesmätning. Dessutom pågår 
reservvattenutredning och revidering av befintligt vattenskyddsområde med 
bidragspengar från Länsstyrelsen.   

o Ombyggnationen av minireningsverken i Öskevik och Älvestorp har försenats på grund 
av byte av leverantör.  
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Sammanfattning 

 

Det ekonomiska resultatet för 2020 visar ett positivt utfall med 6,6 mnkr.  

De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 5,4mnkr, de 
avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,1mnkr. 

Resultatet har påverkats positivt av bl a extraordinära händelser som lägre kostnader för 
snöröjning. Vidare har pandemin medfört kompensation för sjuklön, sänkta arbetsgivaravgifter 
och lägre kostnader för resor. 
 

 

Övergripande 

År 2020 går till historien som året då mänskligheten fick känna på kraften i en global pandemi 
och hur snabbt den kom att påverka även på lokal nivå. Bilden är dock sannolikt tudelad när 
man under 2021 ska utvärdera hur vi alla påverkats. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
summerar ett år som på många sätt varit positivt, också från ett Corona-perspektiv. Vi har varit 
friskare än vanligt och sjuktalen har aldrig varit lägre, det digitala arbetssättet fick sitt stora 
genombrott och förbundet är idag helt uppdaterat på ett digitalt arbetssätt, från den enskilda 
datorn till konferensrum men framför allt i medvetandet hos medarbetarna. Det digitala mötet 
är numera normen.  

Många tjänstemän har under stora delar av året bedrivit sitt arbete från hemmet. Nya 
samarbetsformer och arbetssätt fick mer eller mindre hittas över en natt. I bokslutet kan vi inte 
se att det skulle ha påverkat de åtaganden som låg inom förbundet för året. Effektiviteten har 
snarare ökat inom vissa områden. Möjligen utifrån att många fått en ökad arbetsro. Där vi haft 
en negativ effekt är i det övergripande utvecklingsarbetet som kräver en annan typ av närvaro 
än det löpande arbetet. En del viktiga utvecklingsprojekt och interna konferenser och möten har 
skjutits på.  

Ledningsgruppen har arbetat strukturerat under hela året med att framför allt fatta beslut för att 
anpassa organisationen utifrån rådande läge med Corona samt informera alla medarbetare om 
myndigheternas rekommendationer. Att de medarbetare som kunnat ska arbeta hemifrån samt 

Verksamhet
(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 34 211 34 211 0 27 480 27 480 0 69 237 69 237 0

Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 117 817 113 455 4 362 104 153 104 153 0 97 086 103 764 -6 678
- varav gemensam GPI 32 102 32 102 0 19 997 22 287 -2 290
- varav Gata trafik 48 092 43 676 4 416 48 670 46 380 2 290 61 944 67 619 -5 675
- varav Park 22 327 22 410 -83 22 006 22 006 0 20 783 20 062 721
- varav Idrott 15 296 15 267 29 13 480 13 480 0 14 360 16 083 -1 724
Lokalvård 49 285 48 238 1 047 48 869 48 869 0 47 207 46 276 931
Summa 167 102 161 693 5 409 153 022 153 022 0 144 293 150 040 -5 747

Avgiftsfinansierat
Återvinning 63 266 67 473 -4 207 62 180 62 180 0 61 339 64 814 -3 476
Vatten och avlopp 141 006 135 640 5 366 133 440 129 840 3 600 135 177 139 415 -4 238
Summa 204 272 203 113 1 159 195 620 192 020 3 600 196 516 204 229 -7 713

Totalt 405 585 399 017 6 568 376 122 372 522 3 600 410 046 423 507 -13 461
Varav interna 115 980 101 152 115 052 115 052

Bokslut 2020 Budget 2020 Bokslut 2019
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att begränsa externa besökare till förbundets lokaler har varit några av de beslut som 
ledningsgruppen fattat.  

Oron i organisationen har varit relativt låg men en ökad chefsnärvaro har krävts, framför allt 
under våren, för att svara på frågor och funderingar som medarbetare haft.  

År 2020 var annars året då förbundet skulle inleda ett helt verksamhetsår i den nya linje-
stabsorganisationen. Den nya organisationen kom att hamna i skymundan en hel del för Corona. 
När ledningsgruppen summerar året utifrån ett organisationsperspektiv är vi dock rörande 
överens om att den nya organisationen gagnat i hanteringen av inte minst Corona. Vi verkställde 
beslut snabbare och klarade också av att ställa om snabbare. 

Andra väsentliga händelser var att arbetet med att utvärdera den nya organisationen inleddes, 
en löneöversyn genomfördes och en lönekartläggning initierades. Vidare sågs förbundets 
lönekriterier över.  

Ett stort utvecklingsarbete har också bedrivits för att svara upp mot medlemskommunernas 
utredningar angående förbundets framtid och uppdrag. Underlag och beräkningar har 
framförallt tagits fram inom avdelningen för Lokalvård- och miljöservice samt stabens 
ekonomifunktion. 

 

 

Framtid  
Förbundet har visat sig framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra 
medlemskommunernas räkning, vilket är en förutsättning för att kommunernas ambitioner och 
skyldigheter ska kunna tas om hand inom det kommunaltekniska området. Samtidigt ser bristen 
på kompetent arbetskraft i samhället ut att öka. Kommande år kommer kräva strukturella 
förändringar för att fortsätta klara både den dagliga driften av kommunaltekniska tjänster samt 
det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland annat digitalisera och öka effektiviteten i 
förbundets tjänster. 

Förbundets nya organisation som inrättades i början av året riktar nu in sina insatser på att 
effektivisera verksamheten och i högre grad ifrågasätta hur uppdragen bedrivs. Samtidigt pågår 
ett internt arbete att tydligare visa på den underhållsskuld som finns inom framför allt gata, park 
samt vatten och avlopp i respektive medlemskommun. Under året togs det fram en 
underhållsplan för kommunernas gator och gång- och cykelvägar. Planen visar på stora 
underhållsbehov inom samtliga kommuner och att investeringstakten måste öka för att möta 
dessa behov. Sannolikt kommer kommande underhållsplaner inom andra områden visa på 
samma sak, inte minst för vatten och avlopp.  

För framtiden behövs en större nationell debatt hur Sveriges kommuner ska finansiera den stora 
underhållsskuld som finns inom samhällsbyggnad, en skuld som troligen byggts upp sedan 
mitten av 90-talet fram till idag. Behovet är särskilt stort för glesbygdskommuner med 
minskande skatteunderlag men där kostnaderna för framför allt vatten, avlopp och vägar inte 
minskar i samma takt som befolknings- och skatteunderlaget.   

I början av året initierade förbundets medlemskommuner en utredning som syftar till att ta fram 
en mer enhetlig finansieringsmodell och ekonomi- och budgetprocess för förbundet samt se 
över den politiska styrningen. Tre områden där förbundet välkomnar en ökad tydlighet från 
medlemskommunerna och där det sannolikt finns mycket kvalité att hämta i samverkan.  
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Med en ny organisation på plats som tydligare visar på de behov som ligger framför oss de 
kommande årtionden och en ökad tydlighet inom de områden som medlemskommunerna nu 
utreder kommer förbundet stå bättre rustat för framtiden.   
 
Verksamhetsmål – Gemensamma   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat
Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de 
fått ett bemötande i  kontakten med Samhälls-
byggnadsförbundet som kännetecknas av 
tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt 
och engagemang, FÖRE.

Utfall 70%

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 
0,5 procentenheter jämfört med 2019.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år.

Kompetensförsörjning på definierade brist-
tjänster, bättre resultatet jämfört med 
föregående år

På definierade bristtjänster med svårighet att 
rekrytera mäts ansökningar/tjänst. 
Utfall 2019 var 9,8 ansökningar/tjänst (5 st) , utfall 
2020 var 17 ansökningar per tjänst (3 st)

I medarbetarenkäten 2020 ska NMI, Nöjd-
Medarbetar-Index, vara lika med eller högre 
än 75 %.

Utfall 77%

Förbundet ska 2021 uppnå 100% andel 
heltidsarbetande.

Målet för heltid som norm 2020 är 96%. Utfall 89%
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Personal 
Personalstruktur 
 

 
 
 

 
 
Per den 31 december 2020 hade förbundet 207 tillsvidareanställda medarbetare. 
54 procent av förbundets medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över 
tid, följer traditionella könsmönster och skiljer sig stort mellan avdelningarna. Staben har den 
jämnaste könsfördelningen med 63% kvinnor.  
 
10 procent, 21 stycken, av förbundets medarbetare arbetar i en chefsbefattning. Andelen 
kvinnliga chefer är 36 procent.  
 
89 procent av förbundets medarbetare är i sin grundanställning anställda på heltid.  
48 procent av medarbetarna är 50 år eller äldre, 21 procent är 60 år eller äldre. Medelåldern 
inom förbundet är 49 år. 
 
Under 2020 slutade totalt 18 personer sina tillsvidareanställningar. Av dessa gick 9 personer i 
pension, 6 gick till annan arbetsgivare och 3 slutade av annan orsak. Under samma period har 21 
tillsvidaretjänster tillsatts. Det är endast 1 utökning av tjänst jämfört med 2019, övriga 
tillsättningar är ersättare (varav en ersätter medarbetare som slutade 2019) samt 
konverteringar. Av dessa 21 har 7 tjänster tillsatts inom LMS, 5 tjänster inom GPI, 4 tjänster 
inom Staben och 3 tjänster inom VA samt 2 inom Avfall & Återvinning.  
 
 
 

Personal 2020 2019 2018
Medelantal anställda*
Kvinnor 107 112 110
Män 113 116 118
Totalt 220 228 228
Löner och ersättningar (tkr)
Direktionen 420 497 447
Övriga anställda 84 199 85 641 83 584
Totalt 84 619 86 138 84 031
Sociala kostnader (tkr)
Pensionskostnader övr anställda 5 577 6 128 7 368
Övriga sociala kostnader 26 257 27 874 27 296
Totalt 31 834 34 002 34 664
*Medelantal anställda omräknat från arbetade timmar

        Tillsvidare anställda 2020
Kvinnor Män Totalt Andel Slutat Börjat

Stab 17 10 27 13% -4 4
GPI 7 35 42 20% -5 5
LMS 76 7 83 40% -5 7
VA 9 33 42 20% -2 2
Avfall 2 11 13 6% -2 3

SBB totalt 111 96 207 -18 21
Andel 54% 46%
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Övertid 
Under 2020 har medarbetarna totalt arbetat 3 446 övertidstimmar inom förbundet. En 
minskning med 890 timmar i jämförelse med helår 2019 som då uppgick till 4 336 timmar.  I 
nedanstående tabell redovisas övertid respektive mertid. I övertiden ingår även timmar 
arbetade i beredskap inom GPI och VA. 
 
 

 
 
Arbetstidsfrågor  
Förbundet har en upprättad handlingsplan gällande ”Heltid som norm”.  Kollektivavtal mellan 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal gör gällande att en handlingsplan för att 
uppnå heltid som norm senast 2021 ska finnas hos varje arbetsgivare.  
Den officiella statistiken från SKL visar att ingen kommun kommer upp i 100 procent 
heltidstjänster. Statistiken tar inte hänsyn till personal med stadigvarande sjukersättning eller 
personal som inte vill arbeta heltid. De kommuner som mer än andra definierar sig som 
heltidskommuner ligger på strax över 90 procent i andel heltidstjänster av sina 
tillsvidareanställda. Av förbundets tillsvidareanställda medarbetare har 89% en 
heltidsanställning år 2020, vilket är en ökning från 87% föregående år. Resultatet ligger därmed 
bra i linje med ovan nämnda sk heltidskommuner.  
 
Sysselsättningsgraden bland män och kvinnor har ändrats från föregående år. 81% av kvinnorna 
arbetar heltid vilket är en ökning från 77% föregående år och bland männen ser vi en sänkning 
från 100% till 99%.  
 
Störst andel medarbetare som deltidsarbetar finns inom LMS. Medelsysselsättningsgraden här 
är 93 procent vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Önskemål om 
att sänka sin sysselsättningsgrad för ett mer hållbart arbetsliv har förbundet som arbetsgivare 
tillmötesgått inom LMS. Individuella önskemål om att gå upp i sysselsättningsgrad under 2020 
har utifrån verksamhetens behov kunnat uppfyllas.  Tjänster som har utlysts har till 
övervägande del haft en sysselsättningsgrad om 100%.  
 
Jämlikhet 
Samhällsbyggnadsförbundet ska värna om alla människors lika värde. Det innebär bland annat 
att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och kränkande särbehandling.  Vid 
rekryteringar strävar förbundet efter att attrahera sökanden ur ett köns- och 
mångfaldhetsperspektiv. Vid granskning av de 14 tillsvidaretjänster som annonserats externt 
under året konstateras att det på alla tjänster finns både manliga och kvinnliga sökande.  I 
medeltal var det 48 sökande per tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande 
inkom på två tjänster som lokalvårdare med 100 respektive 91 st sökande samt som 
arbetsledare Återvinningen med 81 st sökande. 
 
 
 
 
 

Övertid, fyllnadstid och mertid
Avdelning 2020 2019 2018
Stab 116
Gata Park Idrott 624
Lokal- & Miljöservice 624
Vatten & Avlopp 1 987
Avfall & Återvinning 36
Totalt 3 446 4 336 4 608
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Lönebildning och löneutveckling 
De tillsvidareanställda kvinnorna hade år 2020 en medellön (heltid) på 28 817 kronor per 
månad medan männens genomsnittliga heltidslön uppgick till 32 398 kronor per månad. 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön minskade till 3581 kr (2019: 3684kr). 
Kvinnornas medellön var 88,94 % av männens vid utgången av 2020 (2019: 88,37 %). 
Inför löneöversynen våren 2020 hade ledningsgruppen omarbetat förbundets lönekriterier som 
är ett viktigt verktyg i lönesamtalet mellan chef-medarbetare. Med stöd av lönekriterierna ska 
chefen bedöma om det är frågan om lika arbetsresultat eller inte. Är arbetsresultatet olika ska 
naturligtvis även lönen vara olika. Det övergripande lönesättningsdokumentet uppdaterades 
samtidigt och alla lönesättande chefer utbildades. 
 
Lönekartläggning 
Sedan 2017 är det vår skyldighet som arbetsgivare, enligt diskrimineringslagen, att årligen 
genomföra en lönekartläggning för att identifiera och åtgärda eventuella löneskillnader som 
beror på kön. Under hösten påbörjades 2020 års lönekartläggningsarbete. I samband med det 
tog förbundet, med anledning av den genomförda omorganisationen, även ett omtag kring den 
arbetsvärdering som är ett förarbete till själva kartläggningsarbetet.  
En arbetsvärdering är en systematisk metod för bedömning av kraven på olika arbeten inom 
organisationen. Utifrån fyra kriterier, kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och 
arbetsförhållanden, jämförs olika arbeten för att se om de kan betraktas som likvärdiga.  
Förutom att det är ett lagkrav, finns många vinster med att göra en årlig lönekartläggning. Bland 
annat ger det en bättre överblick över organisationens lönestruktur. Dessutom bidrar den till att 
skapa en jämställd arbetsplats. Kartläggningen, med arbetsvärderingen, tillsammans med 
lönekriterierna utgör viktiga pusselbitar i det övergripande arbetet med att koppla greppet på 
löneprocessen med individuell lönesättning. Principen lika lön för lika och likvärdigt arbete ska 
tillämpas både vad gäller värdering av olika yrken och värdering av individuellt arbetsresultat. 
För att det inte ska bli en godtycklig lönesättning är det viktigt att tydliggöra krav, förväntningar, 
uppsatta mål och inte minst uppföljning av resultat. Arbetet med den nya organisationen har till 
stor del handlat om det. Analysen av lönerna i kartläggningen visar inte på några osakliga 
löneskillnader som förklaras av kön och därmed krävs inga aktiva åtgärder i nuläget ur den 
aspekten. 
 
Ytterligare arbete med organisationens lönestruktur pågår med hjälp av en genomlysning av alla 
befattningar/titlar, klassificering enligt AID (SKR:s Arbetsidentifikation) samt jämförelse mot 
lönestatistik från SKR. Arbetet fortsätter under 2021.  
 
Sjukfrånvaro  

 
 
Den totala sjukfrånvaron inom förbundet har per sista december 2020 minskat med 0,8 procent 
till 5,4 procent jämfört med helårsresultatet 2019 (6,2%).  
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Målet med en minskning om 0,5% mot föregående år är därmed uppnått. Hur mycket pandemin 
har påverkat sjukfrånvaron är svårt att säga, men att den har påverkat är tydligt. Efterlevnad av 
myndigheternas rekommendationer på arbetsställena, omställning till digitala möten och 
hemarbete i stor utsträckning har minskat spridning av alltifrån vanliga förkylningar till så 
kallade säsongsjukdomar.  
Tidigare år har trenden varit att den totala sjukfrånvaron ökat det första halvåret för att sedan 
sjunka andra halvåret. År 2020 sjönk istället sjukfrånvaron med 1% per sista augusti till 5,2% 
och med en liten ökning mot slutet av året slutade därmed totalen på 5,4% vid årsskiftet.  
 

 
 
Sett till sjukfrånvaron uppdelat på kön ser vi en ökning bland kvinnor på helårsbasis från 6,2 till 
6,7 procent. Pandemin har överlag påverkat kvinnodominerade yrken i större utsträckning. 
Bland männen syns däremot en stor minskning från 6,2 till 4,0 procent. Bland kvinnor kan den 
högsta sjukfrånvaron ses i åldersgruppen >=50 och näst högst ligger kvinnor <=29 år.  
 

 
 
Vid granskning av den åldersindelade sjukfrånvaron har frånvaron för två grupper minskat. 
Åldersgruppen 30-49 år har minskat med 1,1% ned till 5,2%. Åldersgruppen >=50år har 
minskat med 0,8% medan åldersgruppen <=29 år däremot har ökat med 1,3%. Högst 
sjukfrånvaro finns därmed i gruppen <=29 år på 7%.  
 
Andelen långtidssjuka, sjukskrivna minst 60 dagar, har minskat med 15,8 procentenheter till 
28,5% jämfört med helår 2019. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har minskat med 13,9 
procentenheter och männens långtidssjukfrånvaro har minskat med 15,9 procentenheter.  
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Att arbeta förebyggande i förhållande till sjukfrånvaron är mycket viktigt. Det bedrivs på olika 
sätt, bl a genom att utbilda våra chefer och skyddsombud i arbetsmiljö och utbildning för 
cheferna i rehabilitering med syftet att kunna arbeta aktivt och förebyggande i 
rehabiliteringsprocessen. 
I samarbete med företagshälsovården har förbundet fortsatt på inslagen väg med 
kartläggningssamtal vid upprepad korttidsfrånvaro.  
Medarbetaren träffar en företagssköterska/företagsläkare som gör en bedömning av vilka 
insatser som kan hjälpa den anställde. Utöver genomförs ett trepartssamtal som är ett samtal 
tillsammans med medarbetare, företagssköterska/läkare samt ansvarig chef. En form av 
kartläggning för att se vilka åtgärder/insatser som behöver göras.  
 
Nedan en sammanställning över tid 

Sjukfrånvaro ordinarie 
arbetstid 2020 2019 2018 2017 2016 
Samtliga anställda 5,4% 6,2% 7,0% 6,3% 6,1% 
Andel långtidssjukfrånvaro 28,5% 44,3% 38,0% 32,8% 39,5% 
Kvinnor 6,7% 6,2% 8,4% 8,0% 7,4% 
Män 4,0% 6,2% 5,5% 4,2% 4,5% 
Personal 29 år och yngre 7,0% 5,7% 5,8% 5,9% 5,4% 
Personal 30-49 år 5,2% 6,3% 5,9% 6,6% 6,8% 
Personal 50 år och äldre 5,4% 6,2% 8,2% 6,2% 5,8% 

 
Medarbetarundersökning 
Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för alla medarbetare. Den är ett verktyg där 
alla ges möjlighet att lämna en bild av sin upplevelse av arbetsplatsen. Resultaten ska ses som en 
indikator och utgöra underlag för diskussion och förbättringar där hela arbetsgruppen, och inte 
bara chefen, har ett gemensamt ansvar för att arbeta med det som behöver förbättras. 
Under hösten 2020 genomfördes en medarbetarundersökning inom förbundet. Vårt mål för 
Nöjd-Medarbetarindex-Index NMI var satt till lika med eller högre än index 75. Resultatet för 
2020 blev 77 vilket innebär en positiv höjning från 71 jämfört med senaste mätningen. 
Svarsfrekvensen landade på samma nivå som senaste mätningen 74%. 
 
Hållbart medarbetarengagemang  
Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nationellt totalindex som beräknas utifrån 
resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Varje delindex består av tre 
frågor, totalt 9 som besvaras i samband med förbundets medarbetarundersökning. HME är ett 
viktigt mått som mäter nivån på medarbetarnas engagemang samt chefernas och 
organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Medarbetarengagemang är en 
viktig förutsättning för en verksamhets förmåga att nå goda resultat.  
Förbundets resultat 2020 för HME frågorna blev index:76 som kan jämföras med rikets snitt på 
79. 2017 nådde förbundet HME-index: 71 så en klar förbättring har skett från senaste 
mätningen. 
Inom området motivation når förbundet HME-index 75 (snitt 79). Till exempel upplever en 
mycket hög andel sitt arbete som meningsfullt (HME-index: 84).  
Inom området ledarskap når förbundet ett högt resultat med HME-index 81 (snitt 78). Ett gott 
exempel är att min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (HME-index: 
84).  
Styrning är ett förbättringsområde med HME-index: 72. Inom området visar resultatet att många 
medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete (HME-index: 79) vilket är en 
förutsättning för goda resultat och god arbetsmiljö. Måluppföljning och utvärdering av mål är 
dock något som förbundet behöver arbeta vidare med (HME-index: 57). En betydligt högre andel 
av medarbetarna är insatta i arbetsplatsens mål (HME-index: 78).  
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Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en fortsatt utmaning. Det finns mycket som vi 
själva kan och måste göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och 
möjligheten att rekrytera rätt personer. Det handlar om att ställa om, tänka nytt och att lösa vårt 
resursbehov via andra vägar såsom ett förlängt arbetsliv, omställning av kompetens, 
digitalisering och en breddad rekrytering. 
Förbundet har tillsammans med flera kommuner deltagit i Campus Nyköpings arbete med en 
ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Teamledare (arbetsledare, gruppledare) 
inom kommunal verksamhet. Tyvärr avslogs ansökan i januari 2021 med motiveringen att 
resurserna på yrkeshögskolan är begränsade så andra utbildningar har prioriterats. Av 1484 st 
ansökningar beviljades 484 st. Utbildningen uppnådde dock kraven för att vara en YH 
utbildning.  
 
Friskvård  
Syftet med bidraget är att öka förutsättningarna för en bättre hälsa. Friskvårdspengen 
motsvarar 1000kr per kalenderår.  
2020 användes friskvårdspengen av 75 st medarbetare varav 45 medarbetare är kvinnor. 
Skatteverket har under året utökat aktivitetslistan som ökat antalet män som använt sin peng.  
 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är ett led i att öka politikernas 
inblick i arbetsmiljöfrågorna. Syftet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
förbundets policy för arbetsmiljö och rehabilitering och föreskriften AFS 2001:1. 
Enligt årshjulet genomför alla avdelningar den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i december månad. Under rådande omständigheter förlängdes 2020 års 
svarstid till 210131. HR sammanställer ett övergripande resultat och samlar in handlingsplaner 
från avdelningarna som sedan hanteras i samverkan och presenteras för Direktionen. Positiva 
iakttagelser är att det finns en ökad förståelse för vad SAM innebär i vardagen och att svaren 
känns mer genomarbetade och ”ärliga”. Det finns ett behov av förtydligande instruktioner till en 
del av frågorna.  
När det gäller mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) påtalar avdelningarna 
oklarheter. Mål för OSA är satt för 2021 och arbetsgivaren ser ett behov av informationsinsatser 
både om själva måltalet men även om vad OSA egentligen innebär. Frågorna gällande förbundets 
värdegrund finns också ett behov att fokusera på.   
För att enkelt åskådliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet har en sammanställning skapats 
och antagits i samverkan i början av 2020. Den finns publicerad på intranätet och den ingår som 
en del i allas introduktioner. 
 
Tillbud och arbetsskador  
Rutinen samt den manuella blanketten för rapportering reviderades 2019. 2020 har handlat om 
att få kedjan att fungera på ett bättre sätt. Det finns totalt 23 händelser inrapporterade för 2020 
varav 12 st är tillbud, 8 st är olycksfall och 3 st är arbetsskador. 2019 rapporterades totalt 27 
ärenden. Ur ett arbetsgivarperspektiv ses rapporteringen som positiv eftersom avvikelser i 
arbetsmiljö är viktiga för det förebyggande arbetet. Det kan antas att det finns ett mörkertal 
gällande arbetsmiljöhändelser utifrån storleken på organisationen, våra varierade uppdrag, vår 
geografiska spridning och vad som kan ske i de olika verksamheterna beträffande arbetsskador 
och tillbud. 
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Direktion och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-
bundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende 
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. 

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion 
och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet.  

Direktionen har under året haft 12 sammanträden. 

 
 
Ordförande har ordet 
 
Året då inget var sig likt. 
Covid-19, satte sin prägel på all verksamhet. Dock pågick all verksamhet med olika grad av 
anpassning till det rådande läget. I mars samlades direktionen  i strålande vintersol på 
uteplatsen i Pershyttan och därmed inleddes den politiska pandemiorganisationen med digitala 
möten. 
Den avdelning som omedelbart påverkades var lokalvården och då främst inom 
skolverksamheten. Omställning av rutiner, utökad städning och smittskyddsstäd. Lokalvården 
har skött detta på ett utmärkt sätt. 
Gata/park/idrott genomförde och redovisade beläggningsinventeringen hos våra ägare inför 
smått chockade kommunstyrelser.  Ett stort underskott på gatuunderhåll finns dokumenterat 
som underlag för kommande planering och budgetarbete i våra medlemskommuner. Flugparken 
i Lindesberg färdigställdes till allas belåtenhet. Ishallen i Fellingsbro lever vidare, dock slutade 
året med  stängda idrottsanläggningar av coronaskäl. 
 
Inom Avfall och Återvinning har samverkansavtal tecknats med Örebro, Kumla och Sydnärkes  
kommunalförbund. Vi ser med viss oro på de nya bestämmelserna kring producentansvar som 
kommer att ge ökade kostnader för vår verksamhet och därmed våra invånare. 
 
Inom Vatten och Avlopp har justeringar av taxan genomförts vilket inneburit stora höjningar för 
att möta kommande investeringsbehov. Spaden är satt i jorden för ombyggnationen av Noras 
avloppsreningsverk. Vår syskonorganisation, Samhällsbyggnadsnämnden, har åsamkats oss 
straffavgifter då vi inte hunnit med att installera minireningsverk inom stipulerad tid av orsaker 
vi inte kunnat påverka. 
 
Övergripande har den nya organisationen mottagits positivt och stort arbete har genomförts för 
att anpassa  byråkratin kring detta. Jag upplever att våra ägare har en större  förståelse för våra 
behov och där har arbetet med planeringsunderlaget och samarbetet med ekonomifunktionerna 
en stor betydelse. 
 
Ägardiskussionen har vi sett fram emot,  men den liksom annan utvecklingsverksamhet har 
tyvärr påverkats av pandemin och möjligheten att träffas.  
 
En gång i tiden fick man höra att ”alla skulle sitta hemma” och sköta sitt arbete via datorer i 
framtiden. Den utvecklingen har väl inte rusat i väg men covid-19 har verkligen satt fart på 
detta. Men så  kommer också de negativa sidorna att inte fysiskt träffa arbetskamrater och i våra 
verksamheter måste de allra flesta vara på plats. 
 



18 
 

Med dessa ord ett stort tack till all personal som gjort ett riktigt bra jobb under svåra 
omständigheter. 
 
Håll ut, följ riktlinjer så kommer det bättre tider. 
 
Anders Ceder 
Ordförande. 
 
 
 
 
Direktionens och Revisionens sammansättning 2020 
 

 
 
Medlemskommuner 
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en för-
bundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras. 
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. 
Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till 
befolkningsantalet i respektive kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Anders Ceder (S) Lindesberg Stefan Eriksson (S) Lindesberg
V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Alf Wikström (V) Hällefors
Olle Samuelsson (C) Hällefors Robert Örtlund (M) Hällefors
Jonas Kleber (C) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg
Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Kent Hiding (KD) Lindesberg
Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg
Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg Jörgen Hart (M) Ljusnarsberg
Jan Rylander (NP) Nora Andreas Vidlund (SD) Nora
Hans Knutsson (S) Nora John Sundell (KD) Nora
Revisorer
Gunilla Carlsson (S) Lindesberg
Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg
Roland Rohde (C) Lindesberg
Torbjörn Ström (M) Hällefors
Jan Kallenbäck (opol) Nora
Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg
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Avdelning Stab 
Staben består av ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen, projektenheten 
under ledning av projektchefen samt en HR- och kanslienhet under ledning av HR- och 
kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter.   
Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt 
initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen. 

Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat staben under året. Lönerörelsen blev uppskjuten på 
nationell nivå vilket skapade en försenad lönerevision.  

Ekonomi, upphandling, IT 
Ekonomi jobbade i början av året mycket med omorganisationen med allt vad det innebär i 
system, attester, fördelningar m.m. Efter att detta genomförts ökade fokuset på att förbättra 
intern effektivitet i hela förbundet. Vidare har ekonomi jobbat med att utveckla uppföljningar 
med fokus på att göra bättre prognoser på intäkter (VA och Avfall). Detta tillsammans med 
verksamhetsutveckling kommer enheten lägga mer tid på framöver. 

Upphandling har en fulltecknad agenda med både tekniska upphandlingar likväl som allmänna 
upphandlingar. 

Förbundets samtliga konferensrum har uppgraderats utifrån att pandemin skapade ett 
omedelbart behov av att arbeta mer med digitala möten.  

HR/kansli  
Inom kansliet har Servicecenter arbetat med att implementera en ny webbstruktur där 
förbundets gamla hemsida är nedstängd och informationen överflyttad till respektive 
medlemskommuns hemsidor. Arbetet med och utveckling av felanmälan- och 
debiteringssystemet har fortsatt.  

Vidare har ledningsgruppen fattat beslut om nya lönekriterier på initiativ av HR, nya 
samarbetsavtal har tecknats med medlemskommunerna gällande gemensamt dataskyddsombud 
och ett nytt rekryteringssystem, Visma Recruit, har implementerats i hela organisationen. Under 
hösten genomfördes en löneöversyn inom hela förbundet och HR förberedde den nya 
förhandlingsmodul i Personec som ska börja användas under 2021.     

Projektenheten 
Enheten började året med ca 40 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. Alla projekt är 
igång och de flesta kommer att genomföras. Ett antal kommer att pågå över årsskiftet. Enheten 
ligger i fas med målet om att personalen ska skriva minst 70% av sin tid på investeringsprojekt.  
 
Systematiskt arbete 
Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya 
rutiner och processer. Bland annat har systemet för tidsredovisning utvecklats och Personec har 
utvecklats för att kunna omhänderta schema och redovisning kopplat till 
bemanningsorganisationen. 
 
Framtid och verksamhetsutveckling 
I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändras och förtydligas staben. 
Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter, i det arbetet ingår bland annat en 
översyn av verktyg och arbetsmetoder. Förbundet har fortsatt utmaningar i att anpassa arbetet 
till kommunernas koncernredovisning, likaså att nå en mer enhetlig och gemensam ekonomi- 
och budgetprocess med medlemskommunerna. 
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Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.  

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig  
kommunikation med allmänhet och kunder. Införandet av SMS-tjänster och e-tjänster är en 
kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna.  

 

Verksamhetsmål 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Säkerställa utfallen som ligger till grund för 
prognoserna.

Staben har infört tertialuppföljning med  
utökad avstämning i april och vid delårsbok-
slut i augusti som ett sätt att förbättra 
prognoserna.

Stämma av och justera tidsredovisningen 
löpande under året.

Tidsredovisningen har grundligt utvärderats 
och förändringar för förbättring är under 
arbete. Finns mer att göra innan resultatet är 
tillfredsställande.

För projektenheten ska minst 70 % av 
arbetstiden tidskrivas på projekt. 
Räknat som snitt för hela gruppen.

Helår 2020 uppnås 73%

Minst 90 % av alla planerade projekt ska vara 
klara under året. Agendan sätts när 
investeringsbudgetarna är antagna och gäller 
projekt som hamnar hos projektenheten.

Totalt 47 uppdrag varav 5 ej klara = 89% klara
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Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Avdelningen jobbar under 2020 med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på 
ett effektivt sätt. Vidare ligger fokus också på att höja kvaliteten på uppdragen. 

Verksamhet Gata/Trafik 
 
Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl.a. för parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och 
lokala trafikföreskrifter. 
 
Hällefors 
I Hällefors har trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd utförts på Silvergruvvägen och etapp två 
ny gång- och cykelväg har byggts utefter Finnbergsvägen. Beläggningsåtgärder har pågått under 
året och ca 2,4 kilometer väg har fått nytt slitlager 
 
Lindesberg 
I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Fotbollsgatan-
Ishockeygatan och byggnation av trafiksäkerhetsåtgärder på Köpingsvägen är genomförd. 
Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 3,4 kilometer väg har fått nytt slitlager 
 
Ljusnarsberg 
Projektering av ny bussangöring vid Kyrkbacksskolan, byggnationen planeras påbörja 2021. Vid 
fortsatta beläggningsarbeten på Kata Dahlströms väg breddas gångbana till gång- och cykelväg. 
Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 2,8 kilometer väg har fått nytt slitlager  
 
Nora  
Bussgatan har öppnats för allmän trafik under våren, ny bussangöring vid Järntorgskolan 
färdigställdes i augusti. Beläggningsåtgärder har pågått under året och ca 1,7 kilometer väg har 
fått nytt slitlager 
 
 

Garantifond asfalt 

 
 
 
Systematiskt arbete 
Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna. 
 
 

Kommun                            (kr) IB 2020 Förändring UB 2020
Garantifond asfalt Hällefors 1 184 415 64 864 1 249 279
Garantifond asfalt Lindesberg 1 479 605 -1 624 053 -144 448
Garantifond asfalt Ljusnarsberg 4 053 693 -1 960 385 2 093 309
Garantifond asfalt Nora 1 095 609 -420 204 675 405

Totalt 7 813 323 -3 939 779 3 873 544
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Framtid och verksamhetsutveckling 
Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning 
vid planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga avdelningar inom 
förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investerings-
åtgärder för verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering. 
 
 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
Nyckeltal 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat
Felanmälningar gällande så kallade potthål i 
asfaltsbeläggningar ska för helår 2020 minskas 
med 5 % jämfört med 2019.

Felanmälningar asfaltsbeläggningar har för jan-
aug ökat med 24 % jämfört med 2019.

Grunddata Befolkning Väglängd (m) 
inkl GC-väg*

Antal belys-
ningspunkte

Hällefors 6 896 79 000 2 600
Lindesberg 23 658 217 000 7 500
Ljusnarsberg 4 674 97 000 2 300
Nora 10 686 91 000 3 600
Totalt 45 914 484 000 16 000
* Gång- och cykelväg

Vinterväghållning 2016 2017 2018 2019 2020 Gatubelysning 2016 2017 2018 2019 2020
Hällefors Hällefors
Kostn i tkr 1 756 2 175 2 673 2 331 676 Kostn i tkr 1 331 1 142 1 448 1 474 1 102
Kostn i kr/meter väg 21 26 32 28 9 Kostn i kr/belysn.punkt 543 464 591 567 424
Kostn i kr/invånare 246 306 383 332 98 Kostn i kr/invånare 186 161 207 210 160
Lindesberg Lindesberg
Kostn i tkr 4 928 6 945 7 405 8 560 3 524 Kostn i tkr 3 257 3 159 3 636 3 756 3 026
Kostn i kr/meter väg 20 27 28 33 16 Kostn i kr/belysn.punkt 469 455 519 501 403
Kostn i kr/invånare 208 294 314 363 149 Kostn i kr/invånare 137 134 154 159 128
Ljusnarsberg Ljusnarsberg
Kostn i tkr 2 134 2 737 2 724 2 920 1 504 Kostn i tkr 1 094 1 088 1 193 1 218 1 030
Kostn i kr/meter väg 21 27 27 29 16 Kostn i kr/belysn.punkt 509 506 555 530 448
Kostn i kr/invånare 426 554 562 612 322 Kostn i kr/invånare 219 22 246 255 220
Nora Nora
Kostn i tkr 2 562 2 527 2 490 2 919 1 175 Kostn i tkr 1 436 1 405 1 585 1 557 1 524
Kostn i kr/meter väg 25 24 24 28 13 Kostn i kr/belysn.punkt 438 428 483 433 423
Kostn i kr/invånare 240 235 232 272 110 Kostn i kr/invånare 135 131 148 145 143
Totalt Totalt
Kostn i tkr 14 384 15 292 15 292 16 730 6 879 Kostn i tkr 6 794 7 862 7 862 8 005 6 682
Kostn i kr/meter väg 23 26 28 30 14 Kostn i kr/belysn.punkt 541 458 528 500 418
Kostn i kr/invånare 268 310 331 363 150 Kostn i kr/invånare 174 146 170 174 146
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Verksamhet Park/Skog  
 
Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna 
intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har 
även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken. 
 
Park/Lekplatser 
Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Den milda och snöfattiga vintern 
innebar att förbundet kunnat utföra mer röjningsarbeten i parkskogar och naturområden. Vår- 
och sommarplanteringar har utförts enligt plan.  
 
Hällefors 
I Hällefors har försköning av infarten vid riksväg 63 utförts och en ny lekplats har anlagts utefter 
Kyllervägen under våren.  

Lindesberg 
I Lindesberg har Flugparken färdigställts under våren. 
Röjning och underhållsarbeten har utförts vid Frövi strandpromenad under hösten.  
Lindesbyträdgårdar har under hösten fått en upprustning. 
 
Ljusnarsberg 
I Ljusnarsberg har en ny lekplats byggts vid Laxbrogärdet under våren. 
 
Nora 
Ett nytt samarbetsprojekt är uppstartat med Länsstyrelsen och det är utbyte av sönderrostad 
vägtrumma som byts ut mot en enklare bro vid Lärkesdammen för att fiskvandringen i Lärkesån 
ska utvecklas. 
 
 
Skog 
I skogar runt och i tätorterna har gallringar och röjningar genomförts för att få en bra utveckling 
av tätortsnära rekreationsskogar.  
 
Skogsfonder 
Kommun      
(kr) Förändring 2020 
Ljusnarsberg 0 284 877 
Nora 0 553 074 

 
Natur 
Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen.  

*Invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbrednings-
område, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar 
den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer 
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor. 
 

Systematiskt arbete  
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 
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Framtid och verksamhetsutveckling  
Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker 
löpande. 
Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas. 
Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning med bl.a. fler fågelsäkra papperskorgar.  

 

Verksamhetsmål 

 
 
 
Nyckeltal 
 
Parkunderhåll 2016 2017 2018 2019 2020 
Hällefors           
Kostn i tkr 1 951 2 105 2 252 2 343 2 281 
Kostn i kr/invånare 273 274 322 334 331 
Lindesberg           
Kostn i tkr 6 598 8 469 8 978 8 931 9 467 
Kostn i kr/invånare 226 278 381 379 400 
Ljusnarsberg           
Kostn i tkr 1 492 1 561 1 702 1 860 2 439 
Kostn i kr/invånare 298 316 351 390 522 
Nora           
Kostn i tkr 2 891 2 849 3 174 3 029 3 970 
Kostn i kr/invånare 271 265 296 282 372 
Totalt           
Kostn i tkr 14 984 16 106 16 106 16 163 18 157 
Kostn i kr/invånare 278 323 349 351 395 

 

Verksamhet Idrott  
 
Idrottsanläggningar 
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 
sköter, bl.a. fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår samt 
idrotts- och fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor 
vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 
Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhålls-
planer. 
Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, frilufts-
liv och övrig fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta väl-
fungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar. 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat
Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande 
lekplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden 
ska inte överstiga 15 dagar.

Utfall svarstid parkmöbler/lekplatser 
jan-dec 2020 på 53 dagar
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Hällefors  
Uppgrusning av parkeringen vid Sångens bad. 
 
Lindesberg 
Renoverat elljusspåret i Vedevåg.- Ny ismaskin till Råssvallen- Nya tvättbryggor,  
Klätterställning till Ölsjöbadet Ramsberg. 
 
Ljusnarsberg 
Renovering omklädningspaviljong Djäkens bad. 
Nya ytterdörrar vid Olovsvallen IP. 
 
Nora 
Nytt uppdrag, underhåll av mountainbikeleder. 
Systematiskt arbete 
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt. 
 
Framtid och utveckling 
Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla 
framtida driftsformer. 
Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnads-
förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 
möjliggöra effektiviseringar. 
Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en 
långsiktig planering. 
 
Sammanfattning 
Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.  

 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande 
idrottsplatser i felanmälningssystemet. 
Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.

Utfall svarstid idrottsplatser jan-dec på 18 dagar
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 
Lokal- och Miljöservice 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. 

 
LMS  svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 
200 objekt - 190 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, 
idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och 
strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.  
 
Året har präglats av den pandemi som pågår där städbranschen har fått en starkare legitimitet i 
samhället.  Covid-19 blev en stor utmaning för LMS fr. o. m. första veckan i mars och framåt. 
Vardagen förändrades på ett sätt som saknar motstycke i städbranschens historia. Det var som 
att trycka på en knapp. Plötsligt befann vi oss mitt i Coronakrisen. Städfrekvens och kvalitet har 
diskuterats under året och lyfts. Verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalitet 
harmonierar.  
 
Enhetschefer och medarbetare har parerat året med en annorlunda arbetsbelastning och vardag. 
Personalsituationen har över lag varit god under hela perioden även om vissa 
verksamheter/objekt under en begränsad tid känt av ökad frånvaro och/eller ökad 
arbetsbelastning. Objekt som haft överkapacitet på grund av covid-19 har bistått andra  objekt 
som haft ökad arbetsbelastning. Verksamheten har också planerat för och förberett sig för att 
kunna upprätthålla väsentliga funktioner trots en hög sjukfrånvaro. Det arbetet har i sig även 
bidragit till utveckling och minskad sårbarhet.  
LMS ledningsgrupp hade under mars och april korta avstämningsmöten varje morgon för att 
säkerställa personal, materialtillgång och genomgång av vad myndigheterna gått ut med för 
information och riktlinjer.  Det har och är fortfarande stora utmaningar med viss material. 
Materialbeställningarna har under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har ständigt 
flyttats fram. 
 
Den ökade korttidsfrånvaron kan sannolikt härledas till rekommendationen i samband med 
covid-19 att stanna hemma vid minsta symtom. Under hösten har avdelningen varit delaktig i 
den utredning som pågår från ägarkommunerna och KPMG. Det har för avdelningen inneburit 
att vi har gjort en total genomlysning av alla städobjekt, tider och kvadratmetrar.  
 
Under våren genomförde avdelningen en Hygienutbildning med inriktning Corona. Det har även 
genomförts interna insatser för att stärka upp kunskapen. Under hösten planerades det för en 
SRY utbildning men den fick ställas in på grund av de restriktioner som utfärdades på grund av 
Coronan. Utbildningen är återigen framflyttad och planeras nu att utföras under våren 2021. 
I början på året fick LMS erbjudande från Lindesberg att vara delaktiga i en städutbildning. Det 
var ett samverkansprojekt mellan AME,  Hemtjänsten, Loviselund städ och Handtaget, Hällefors, 
Nora, Lindesberg och förbundet. Utbildningen är framtagen i dialog med branschen lokalt i 
Lindesberg kommun och möter ett behov av rekrytering till städbranschen rent generellt och 
anpassas efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter AMEs uppdrag att rusta människor för 
arbete. 
Utbildningen genomfördes som en pilot hösten 2020 i samverkan med medlemskommunerna. 
Utbildningen utvecklas som ett led i framtagandet av ”Jobbspår” enligt det DUNA-avtal som 
Lindesbergs kommun tecknat tillsammans med Arbetsförmedlingen och Fellingsbro 
Folkhögskola. Utbildningen är också en del i att AME i Lindesberg inrättar ett städlag för att 
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avlasta kommunens hemtjänst. Utbildningens längd var 8 veckor med totalt 10 utbildningsdagar 
”inne” och 24 dagar ”ute” - APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Förbundet ansvarade för stor del av 
kursmomenten ”inne”. Loviselund städ, Handtaget och hemtjänsten bidrog  med kompetens 
kring städning i hemmet. Alla bidrog med APL-platser vilket innebar att även Hällefors, Nora och 
Ljusnarsberg kan ha APL-plats.  
 
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten och 
duotexmoppar - kemikaliefri städning - har fortsatt inom flera verksamheter. 
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. 
 
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors och länets alla kommuner tog en paus 
under våren, men återupptogs under hösten men då digitalt.  
I början på året påbörjades omvärldsbevakningen gällande nytt städprogram. Avdelningen 
besökte  under hösten  Örebro universitet. De har under året påbörjat implementering av det 
program som vi är intresserade av. 
 
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna 
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvalitet ska vara i fokus. 
Under året har vi fortsatt ta emot personer som kommer via praktikenheten. Det är ett nära 
samarbete med praktikenheten och Arbetsförmedlingen.  
 
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. Under våren gjordes en riskbedömning på alla APT med anledning av corona. Alla 
medarbetare och skyddsombud var delaktiga.  
 
Framtid och framtidsutveckling  
Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet 
av biologiskt nedbrytbara kemikalier. 
Utökad dialog och kommunikation med våra kunder, kunden ska veta vad de kan förvänta sig av 
LMS. Dialogen sker bl. a. genom servicesamtalen. 
Effektiva arbetssätt såsom användning av städrobotar och digitala städverktyg. 
 
Verksamhetsmål 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla 
förskolor ska vara kemikaliefria under 2020

Samtliga förskolor har nu kemfri möjlighet att städa 
kemfritt. Vi använder oss av ultrarent vatten och 
kemfria moppar och microdukar.

Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter 
jämfört med 2019.

Målet har inte uppnåtts. Sifforna är trots det 
acceptabla med tanke på pandemin; 2020: 6,8%, 
2019: 6,2%, 2018: 7%. Långtidssjukfrånvaron har 
minskat; 2020: 17,4%, 2019: 36,5%

Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda 
alla kommuners verksamheter ett årligt 
servicesamtal. Målet är att minst 90% av 
servicesamtalen ska genomföras.

Målet har inte uppnåtts. Pandemin har inneburit 
återhållsamhet i fysiska  möten och det är först 
under senhöst som vi på LMS kommit igång att 
erbjuda digitala möten. Vi har fokuserat under året 
att erbjuda servicesamtal med skolor, förskolor och 
äldreboenden där vi lyckats komma nära målet. 

Öka maskintiden per dag som personalen 
använder städmaskiner. 

År 2020 kommer bli referensår vilket innebär att det 
inte har funnits någon mätning under 2019. Målet 
kommer därför inte att uppnås under 2020
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Avdelning Avfall och Återvinning 
Avdelningen ska svara för 

 Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp. 
 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. 

 
Insamling 
Verksamheten ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 8 100 ton kärlavfall varav       
6 600 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade 
tömningar. Verksamheten tömmer även 7 800 enskilda avlopp på slam. 
 
Kärlservice 
Antalet kärlbyten fortsätter att öka. Detta på grund av att kärlen börjar bli gamla och att 
information/uppmaning till fastighetsinnehavare att byta abonnemang till utsortering av 
matavfall ger gott resultat. De flesta byter storlek på det gröna kärlet samtidigt som 
verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl. Under våren har märkbart fler kärl bytts vid 
fritidshus, detta bedömer vi vara en effekt av att många arbetat hemifrån och varit i sina 
fritidshus i större utsträckning än andra år. Vi har även arbetat med att ställa ut kärl vid 
fastigheter som tidigare inte haft något abonnemang. 
 
Antal kärlbyten, alla kategorier:  

2019 2020 
1 454 st 1 626 st 

Ökning med 172 kärlbyten 
 
Skrot 
Mängden skrot som har samlats in på våra återvinningscentraler ökar. Totalt under året har ca 
1300 ton med skrot samlats in, vilket är ca 50 ton mer än året innan. Tyvärr påverkas 
verksamheten av omvärlden då priset styrs av ett världsmarknadspris och vi ligger nu på en 
ersättning lägre än vi tidigare vart med om, jämfört med 4:e kvartalet förra året så har vi totalt 
tappat ca 800 000 i ersättning. 
 
Återvinningscentraler  
Verksamheten sköter åtta återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksam-
hetsområdet finns även 65 återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st.  
Året har varit extra utmanande med anledning av Corona-pandemin. Antalet besökare har varit 
fler än normalt då många har haft mer tid för att städa och rensa hemma. Strikta 
förhållningsregler gällande avstånd mellan besökare har rått och råder fortfarande. 
Runt årsskiftet inköptes ett system för att underlätta registrering av företagsbesök vid 
återvinningscentralerna. Systemet driftsattes i november och i december var det ca 100 
anslutna företag till systemet. 
I april infördes textilinsamling på samtliga återvinningscentraler och under perioden april-dec 
har 26 448 kg textilier samlats in.  
I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar 
utställda på de stora återvinningscentralerna. Under året har kommuninvånarna skänkt totalt 
63 162 kr som gått till Barncancerfonden. Insamlingen kommer att fortsätta under nästa år. 
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Avtal 
Ramavtal har skrivits med Närkefrakt avseende tömning och transport av underjordsbehållare 
för hushållsavfall i Lindesbergs kommun. 
Ramavtal har skrivits med Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå, inom ett för förbundet nytt 
avtalsområde. Avtalet avser hämtning och omhändertagande av insamlade textilier från 
återvinningscentralerna. 
Omhändertagande av farligt avfall och tryckimpregnerat trä har upphandlats i länssamverkan 
och Stena Recycling AB fick fortsatt förtroende. 
 
Externt samarbete  
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i 
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera 
framtidsfrågor, utmaningar och möjligheter i de olika kommunerna. 
Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och 
Kumla kommuner, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med 
samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor 
för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den 
lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och 
utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna.  
 
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 kunderna till återvinnings-
centralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade 
kameraövervakade återvinningscentraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till 
ÅVC:n även kvällar och helger. 
Information på olika sociala medier är en utmaning att möta, flertalet kommuner lägger mycket 
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter. 
Regeringen har under hösten 2020 beslutat om nya övergångsbestämmelser för förordningen 
om producentansvar för förpackningar. De nya bestämmelserna innebär bl.a. att kraven på 
tillståndspliktiga insamlingssystem (t ex återvinningsstationer) som succesivt skulle börja gälla i 
januari 2021 skjuts upp. Kraven på tillståndspliktiga insamlingssystem träder i kraft samtidigt 
som tillstånd krävs, vilket är from 1 januari 2023. De nya förordningarna innebär att minst 60 % 
av bostadsfastigheter i landet ska erbjudas borttransport av förpackningsavfall och returpapper 
genom bostadsnära insamling.  
Den 1 juli kom regeringens förslag om att producentansvaret för returpapper ska upphävas, ut 
på remiss. Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, 
ansvar också för insamling och behandling av returpapper. Det innebär att kostnaderna för 
hanteringen i slutänden kommer att behöva täckas via avfallstaxan. 
 
Beslut om ny avfallslagstiftning 
Riksdagen har beslutat om att regeringens förslag till genomförandet av EU-direktiv på 
avfallsområdet i svensk lagstiftning ska gälla tidigast från augusti 2020. 
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Beslutet kommer för Samhällsbyggnadsförbundets del att innebära bl.a: 

 Uttrycket hushållsavfall ersätts av kommunalt avfall (under kommunalt ansvar). 

 Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet förtydligas. 

 Kommunens ansvar för avloppsfraktioner förtydligas: avloppsfraktioner och filter-
material från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter (om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller 
spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushålls-spillvatten) samt latrin 
från torrtoaletter och jämförliga lösningar. 

 Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall revideras.  

 Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl information om avfallsförebyggande som 
insamling och sortering av produkter för återbruk via avfallstaxan.  

 

Avfallsfond 

 

Verksamhetsmål 

 

 

Kommun       (kr) IB 2020 Resultat 2020 UB 2020
Hällefors 8 607 243 -491 903 8 115 340
Lindesberg -110 893 -2 342 195 -2 453 088
Ljusnarsberg 3 315 501 -565 408 1 327 864*
Nora 1 567 925 -807 942 759 983
*utöver resultatet minskat med kostnader för deponin.

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Andelen abonnenter som valt att sortera ut 
matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av 
förbundets alla abonnenter.

Utfall 2020 blev 81,9%

Nöjda kunder som besöker ÅVC. Enkät ej genomförd.



31 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 
 
Avdelningen ska svara för  

 Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning. 
Omvärldsbevaka samt samordna oss internt och externt med övriga aktörer. 

 Att abonnenter inom våra verksamhetsområden får ett dricksvatten av godkänd kvalitet. 
 Att avleda spill- och dagvatten och rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden.  
 

VA-verksamheten är uppdelad i två enheter 
 Enhet VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 
 Enhet VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till abonnent 

samt dagvattenhantering. 
 

Verksamhetsredovisning 
Dricksvatten 
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24 
vattenverken produceras ca 11 500 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. 

Dricksvattnet håller en godkänd och jämn kvalitet och leveranssäkerheten är bra idag men ett 
åldrat ledningsnät kräver att utbytestakten ökar för att slippa stora driftstörningar i framtiden. 
Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och fastlagda 
kontrollprogram. 

Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat så har 
ny låsteknik installerats för att säkra upp skalskyddet. HACCP:er (faroanalyser för dricksvatten) 
hålls uppdaterade. Arbetet med att uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser har påbörjats. Även 
funktionsbeskrivningar av anläggningarna har påbörjats.  

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden kommer prioriteras framåt. 

Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt program/tidsplan. Utredning har gjorts vid 
områdena Brunnsheden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda ut 
så utredningen fortsätter. Projektledarna har avstämningar med styrgruppen löpande.   

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt. Omkoppling av ledningsnätet kommer 
att ske våren 2021. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta 
emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet.  Expropriation av mark för 
reservvattentäktsområdet pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt 
vattenskyddsområde i Sundet. 

Även i Ramsberg har ombyggnation av vattenverket inletts under året. Arbetet kommer att 
färdigställas under 2021. Under året har även reservvattenutredning genomförts i Ramsberg, 
med bidragspengar från Länsstyrelsen. Projektet har förlängts och kommer att avslutas under 
våren 2021.  

I Järnboås har arbetet med att hitta ny vattentäkt fortsatt, då alfa- och betaaktivitet påvisats i 
dricksvattnet.  



33 
 

Arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan har fortsatt och Länsstyrelsen är den 
sammanhållande instansen. VA-avdelningen deltar även i Nödvattensamverkan i Örebro län. 
Under året har en regional nödvattenstrategi tagits fram.  

Spillvatten 
Inom verksamhetsområdet finns 28 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten/ 
dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande spillvattenanläggningar. 
Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska 
faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

Ombyggnation av Nora reningsverk är påbörjad. Ombyggnationen kommer att kosta ca 150 
miljoner kronor om vi ska få ett väl fungerande reningsverk. Tillstånd för det nya reningsverket i 
Nora är beslutat av Länsstyrelsen och togs i anspråk i oktober.  

Projekteringsgrupp inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk har startats. En kalkyl finns 
även för ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk, där kostnaden beräknas till ca 152 
miljoner.  

Projektering för ombyggnation av inlopp och biobädd har påbörjats vid Fellingsbro reningsverk.  

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt, men tidsplanen har förskjutits på grund 
av leverantörsbyte. Ombyggnation av reningsanläggningarna i Öskevik och Älvestorp påbörjas i 
december/januari. Planering för bortbyggnation av reningsanläggningen i Sikfors, genom 
ledningsdragning till Hällefors, har pågått under året.  

Ansökan om anläggningsbesked har lämnats till Energimyndigheten, för att fortsatt kunna göra 
skatteavdrag för producerad biogas vid reningsverken i Nora och Bångbro.  

Under hösten har gasläckage upptäckts vid rötkammaren vid Bångbro reningsverk, som därför 
tagits ur drift. Utredning och felsökning har påbörjats och reparation kommer att ske under 
våren 2021.  

Ledningsnät 
Verksamheten sköter och underhåller ca 176 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- 
och 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 prioritering görs var insatserna bör 
genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen 
ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram ledningsnät” och 
kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

För att minska storleken på läcksökningsområdena och effektivisera läcksökning fortsätter 
installationen av flödesmätare. Detta innebär att läckor kan hittas snabbare samt att vi värnar 
om våra vattenresurser.  

Under året har projektering av resterande del av den nya reservvattenledningen mellan Nora 
och Lindesberg fortsatt, samt tryckstegringsstation i Nora och ombyggnation av Rya vattenverk. 
Systemuppbyggnaden anpassas för att olika reservvattenlösningar ska fungera då kommunerna 
valde att gå ur Vätternvatten-projektet, utan att större ombyggnationer ska behövas.   
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I Rockhammar, Stripa samt del av Guldsmedshyttan har vattenledningsnätet luft-vatten-spolats, 
en teknik som används för att rengöra befintligt vattenledningsnät. En spolplan, med 
prioritering, kommer att tas fram för vattenledningsnäten.   

I Ljusnarsberg har ytterligare etapp lagts av vattenledningen mellan Ställdalen och Högfors. I 
och med denna etapp är vattenledning nylagd från Ställdalen till Kraftstationen. Planering för 
framtida ledningsetapper och tryckstegringsstationer pågår. Detta för att kunna bygga bort 
vattenverken i Ställberg, Hörken och Mossgruvan och i stället förse dessa samhällen med vatten 
från Finnhyttan/Sundet.  

I Lindesberg så har etapp 2 av omläggning av ledningar vid Folkestorp, Björkhyttan, genomförts. 
Totalt har 950 meter vatten- och spillvattenledningar bytts ut, samt flödesmätare installerats. 
Under hösten 2020 påbörjades etapp 3 av omläggningar av ledningar på sträckan, ytterligare ca 
320 meter. Spillvattenledning från Storå pumpstation till Björkhyttan har rensats genom polly-
pig.  

Området Gamla Vibyn, väster om Frövi, har anslutits till det kommunala ledningsnätet.  

Ledningsnätet, ca 130 m spill-, vatten- och dagvatten, vid Prästbron i Lindesberg har lagts om, 
för att i framtiden kunna flytta befintlig pumpstation.  

En första vattenkiosk har installerats på Stafettgatan i Lindesberg. Tanken är att entreprenörer 
och privatpersoner ska kunna köpa vatten i vattenkiosken, samt anvisas som tappställe vid 
vattenläckor och avstängningar. Vattenkiosken ersätter uttag av vatten ur brandposter och ger 
bättre kontroll på, och betalning för, uttagna vattenmängder.  

Tillsammans med gatuavdelningen har ledningar på Idrottsvägen i Fellingsbro och 
Tackjärnsgränd i Nora bytts ut och gatuuppbyggnaden gjorts om.  

Ledningsdragning för anslutning av den nya vattentäkten vid Sundet har påbörjats, genom 
läggning av två nya sjöledningar. Varje ledning är ca 2 km. Samtidigt var befintliga ledningar i 
sjön tvungna att åtgärdas, vilket kraftigt fördyrade arbetet.  

I Grythyttan har dagvattenledning ( 800 mm) mellan Skolgatan och Nygatan infodrats.  

Under hösten anslöt förbundet sig till Ledningskollen. Ledningskollen är en gratistjänst som 
tillhandahålls av Post- och telestyrelsen, Trafikverket och Svenska kraftnät där privatpersoner 
och entreprenörer kan anmäla sina markarbeten och projekteringar och få lägesanvisningar på 
befintliga ledningar. Detta för att motverka onödiga skador på ledningar.   

VA-Banken har kompletterats med tjänst för utskick av SMS i samband med bland annat 
driftstörningar på ledningsnäten. Tjänsten kan även användas för utskick av annan information. 
Personal har även tillgång till ledningsnätskartor via mobilen genom appen VA-Banken Go.  

Organisationsförändring 
Den stora organisationsförändringen som förbundet genomfört har varit positiv för VA-
avdelningen. Beslutsprocesser har förenklats och tydligheten ökat med dokumenterade 
ansvarsområden.  

Covid-19 
Avdelningen har anpassat arbetet efter rådande rekommendationer. Den personal som kan har 
arbetat hemifrån. Dessutom har personal som inte kan arbeta hemifrån delats upp i mindre 
grupper. Kontinuitetsplanering och riskanalyser har genomförts.  
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Planerade investeringsprojekt har på grund av Covid-19 skjutits på från våren till hösten. Byte 
av vattenmätare har pausats i perioder, beroende på rådande smittspridning. Detta har även 
kommunicerats med SWEDAC som är kontrollorganisation för vattenmätarrevisioner.  

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

 Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner. 
 Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet. 
 Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen.  
 Uppföljning och revidering av vattenskyddsområden.  
 Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden. 

Lagar och krav 
NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU under år 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och 
informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som land och svenska leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster exempelvis vatten och i vissa fall digitala tjänster. Samhällsviktiga 
tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Incidenter ska 
rapporteras till MSB. Anmälningsplikten enligt NIS-direktivet är kopplad mot 
huvudmannaskapet, varför endast Lindesbergs kommun måste anmälas till Livsmedelsverket. 
Checklista för VA-avdelningens ansvar har tagits fram.  

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 och kvalitetsledning. 
Kommunernas hemsida uppdateras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och 
pågående ledningsarbeten. 

Framtid och verksamhetsutveckling  
Rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god vattenmiljö är 
grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen krävs fler styrmedel och åtgärder. 
Framtida krav på VA-verksamheten kommer att skärpas ytterligare.  

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät och verk 
behöver ökas och anpassning måste ske till framtida klimatförändringar. En modell för 
långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med modellen är att 
planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta utifrån 
investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten kommande 15 år. Systemet tar även 
hänsyn till alla kända driftparametrar under samma tidsperiod. 

Inventering av ledningsnätens status måste fortgå. Arbetet med förnyelseplanering av 
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och fler parametrar vägs in.  

Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer 
avancerade system. De viktiga för framtiden är att systemen integreras och samordnas på ett 
strukturerat sätt. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken 
för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare 
säkerhetsbarriärer i vattenverken.  
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Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt bygga 
överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna, i de fall det är ekonomiskt 
försvarbart. Detta medför ökad effektivitet i och med att det blir färre anläggningar att driva och 
underhålla. Även leveranssäkerheten höjs då kapaciteten förbättras. Råvattentillgångar ska 
säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. Arbetet med att följa upp 
föreskrifter för vattenskyddsområden och att utveckla egenkontrollen fortsätter.  

För att möta ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få 
utvidgade verksamhetsområden. Revidering av Utbyggnads- och sambyggnadsplan kommer 
framåt att ske årsvis i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller 
minireningsverk. Framtida reningskrav, ekonomi, drift och underhåll vägs in innan beslut fattas.  

Energieffektivisering utreds bland annat inom slamhantering med rötgasanläggningar och 
eventuellt egen el samt processoptimeringar. Framtida slamhantering måste utredas, då dagens 
lösning inte är långsiktigt hållbar.  

 

VA fond 
 

 
 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun       (kr) IB 2020 Resultat 2020 UB 2020
Hällefors 38 190 2 052 842 2 091 032
Lindesberg 1 074 855 1 457 498 2 532 353
Ljusnarsberg 1 336 512 452 329 1 788 841
Nora 1 929 951 1 403 962 3 333 913

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat
Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är 
att minska skillnaden mellan producerad och 
debiterad mängd vatten jämfört med 2019. År 
2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i 
respektive kommun.

Skillnaden mellan producerad och debiterad mängd 
vatten har i Hällefors sjunkit med 2%.I Nora har 
skillnaden ökat med 3% och i Lindesberg med 2%. I 
Ljusnarsberg är skillnaden oförändrad.
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RESULTATRÄKNING 
 

 
 

Förbundet följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder har använts i årsredovisningen som i tidigare årsredovisningar med särskilda 
kommentarer nedan.  

Löneskuld 
Löneskuld som timlön, resersättningar m.m. har bokförts. 
 
Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen 
arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld.  
 
 
 
 

Not 2020-01-01 2019-01-01
(Belopp i  tkr)  --2020-12-31  --2019-12-31

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag 1 223 568 209 151
Konsumtionsintäkter 2 151 537 144 519
Övriga intäkter 3 33 864 36 913
Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter 11 -1 159 7 713

407 810 398 296

Verksamhetens kostnader
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag 4 -210 824 -212 611
Övriga verksamhetskostnader 6 -50 671 -51 109
Personalkostnader 7 -120 389 -123 776
Avskrivningar 8 -1 263 -1 407

-383 147 -388 903

Verksamhetens nettokostnad 24 663 9 393

Verksamhetens resultat 24 663 9 393

Resultat från finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter 9 369 333
Finansiella kostnader 10 -19 621 -15 473

Resultat efter finansiella poster 5 411 -5 747

Extraordinära poster
Reglering av resultat 12 0 1 989

Årets resultat 5 411 -3 758



38 
 

Pensionsskuld 
Pensionsskulden beräknas på samma sätt som tidigare med hjälp av pensionsförvaltare KPA. 
Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS 2017 i enlighet med RKR R10. 
Förbundet tillämpar en princip sedan lång tid tillbaka där vi deklarerar och betalar in särskild 
löneskatt på dels förändringen förmånsbestämda pensionen, dels skulden på premiebestämda 
pensionen och dels inbetalda pensioner och premier. Den tillämpade principen innebär att 
förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt på pensionsavsättningen till Skatteverket 
tidigare än vad faktisk deklarationstidpunkt infaller. Av denna anledning har förbundet inte  
någon särskild löneskatt reserverad på bokförd pensionsavsättning och upplupen ålderspension 
i balansräkningen. Istället återfinns särskild löneskatt på det underlag som deklareras in till 
Skatteverket avseende pensioner för aktuellt räkenskapsår bokförd som en skatteskuld i 
årsbokslutet.  
 
 
Anläggningstillgångar 
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan-
enliga avskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stort belopp varje år.  
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där 
nyttjandeperioden styrs i avtal (t ex leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden 
som avskrivningstid. 
Korttidsinventarie med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, 
max ett prisbasbelopp, kostnadsförs direkt. 
 
Upplupna intäkter 
Denna redovisning för VA och Återvinningen baseras på upplupna men ännu ej fakturerad 
förbrukning och hämtas från debiteringssystemet Future. 
 
Redovisning av VA-verksamhet 
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att av-
giften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att 
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att förbundet inte äger anläggningarna så har 
inte verksamheten en egen balansräkning. 
 
Anslutningsavgifter 
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen. 
 
Intern redovisning 
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges  Kommuner och Regioners rekommendation. 
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BALANSRÄKNING 
 

 
 
 
 

(Belopp i  tkr)
Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 13 2 878 3 234
Summa anläggningstillgångar 2 878 3 234

Omsättningstillgångar
Lager
Materialförråd 407 350

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14 80 668 38 237
Övriga fordringar 15 3 543 13 087
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 31 755 35 065
Summa kortfristiga fordringar 115 966 86 389

Kassa och bank 19 0 685
Summa omsättningstillgångar 116 373 87 424

Summa tillgångar 119 251 90 658

Eget kapital och skulder
Eget kapital 11,17
Ingående eget kapital 0 -1 989
Årets resultat 5 411 -3 757
Balanserat resultat 5 411 -5 746

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 23
Checkräkningskredit 18 1 753 0
Summa långfristiga skulder 1 753 23

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 56 835 49 909
Övriga skulder 20 29 045 22 807
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 26 207 23 665
Summa kortfristiga skulder 112 087 96 381

Summa eget kapital och skulder 119 251 90 658

Poster inom linjen
Ställda säkerheter INGA INGA
Ansvarsförbindelser INGA INGA
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Belopp i  tkr)   --2020-12-31  --2019-12-31

Rörelseresultat 24 663 9 393
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier -695 -270
Avskrivningar 1 263 1 375

25 231 10 498

Erhållen ränta 369 333
Erlagd ränta/kapitalkostnad -19 621 -15 473

-19 252 -15 140
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 5 979 -4 642

Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar -29 577 -2 422
Ökning/Minskning av lager -57 -75
Ökning/Minskning av leverantörsskulder 6 926 7 805
Ökning/Minskning av övriga korta skulder 8 780 379

-13 928 5 687

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 949 1 045

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -907 -1 369
Försäljning av inventarier 695 270
Kassaflöde från investeringsverksamheten -212 -1 099

Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat 5 746 1 989
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 1 753 -1 110
Förändring av långfristig skuld -23 -140
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 476 739

Ökning/Minskning av likvida medel -685 685
Likvida medel vid årets början 19 685 0
Likvida medel vid periodens slut 19 0 685
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NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal boföring och redovisning 2018:597 
samt god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.                                       
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

(Belopp tkr) 2020 2019
Not 1 Kommunbidrag

Hällefors driftbidrag 16 342 15 954
Hällefors investering 12 254 10 799
Lindesberg driftbidrag 59 088 58 141
Lindesberg investering 48 693 47 709
Ljusnarsberg driftbidrag 10 461 10 355
Ljusnarsberg investering 14 037 15 364
Nora driftbidrag 21 669 20 232
Nora investering 41 024 30 617
Summa 223 568 209 171

Not 2 Konsumtionsintäkter
Hällefors 30 075 28 914
Lindesberg 65 555 61 522
Ljusnarsberg 24 974 25 157
Nora 30 933 28 926
Summa 151 537 144 519

Not 3 Övriga intäkter
Återbetalning Fora 0 0
Skogsprodukter 901 582
Skrot 1 052 1 736
Destruktionsavgifter 509 671
Anslutningsavgifter 10 303 6 802
Lönebidrag 5 592 8 783
Sålda tjänster och övrigt 15 507 18 339
Summa 33 864 36 913

Not 4 Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr -41 809 -39 118
Bidrag -200 -202
Entreprenader och köp av verksamhet -119 229 -162 855
Konsulttjänster -49 586 -10 436
Summa -210 824 -212 611

Not 5 Upplysning om revisionskostnad
Kostnad för räkenskapsrevision 100 100
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av
bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Den totala kostnaden uppgår ti l l  100 tkr för 2020, varav kostnad för 
sakkunnigt biträde uppgår ti l l  85 tkr

Not 6 Övriga verksamhetskostnader
Lokalhyror -3 721 -3 338
Hyra/leasing -4 228 -3 945
Elkostnad -15 625 -19 445
Bränsle, energi och vatten -2 410 -2 834
Förbrukningsinventarier och material -6 148 -6 180
Försäkringskostnader -1 577 -1 732
Övriga verksamhetskostnader -16 962 -13 635
Summa -50 671 -51 109
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(Belopp tkr) 2020 2019
Not 7 Personal

Medelantal anställda
Kvinnor 107 112
Män 113 116
Totalt för förbundet 220 228
Löner och ersättningar
Direktion -420 -497
Övriga anställda -84 199 -85 641
Summa -84 619 -86 138
Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda -5 577 -6 128
Övriga sociala kostnader -26 257 -27 874
Summa -31 834 -34 002

Not 8 Avskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan -1 263 -1 408
Avskrivningar görs med följande procentsats:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 10-20% 10-20%
Avskrivningar framgår av not 13.

Not 9 Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar 175 133
Övriga finansiella intäkter 194 200
Summa 369 333

Not 10 Finansiella kostnader
Räntekostnader -36 -61
Kapitalkostnader kommun -19 585 -15 412
Summa -19 621 -15 473

Not 11 Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter
Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i  resp
medlemskommuns årsredovisning.

Not 12 Reglering av resultat
Reglering mot kommunerna av 2019 års resultat av de skattefinansierade
verksamheterna.

Not 13 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 30 888 30 916
Årets anskaffning 907 1 369
Årets försäljning 0 -1 397
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 795 30 888
Ingående avskrivningar -27 653 -27 677
Årets avskrivningar -1 263 -1 407
Årets försäljning, ackumulerad avskrivning 0 1 397
Utgående ackumulerade avskrivningar -28 916 -27 687
Utgående planenligt restvärde 2 879 3 201
Genomsnittlig nyttjandeperiod 5 5

Not 14 Kundfordringar
Kundfordringar konsumtionsdebiteringar 16 018 17 230
Kundfordringar övrig fakturering 64 650 21 007
Summa 80 668 38 237
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(Belopp tkr) 2020 2019
Not 15 Övriga fordringar

Skattekonto 464 2 672
Momsfordran 3 072 2 653
Avräkning medlemskommuner 0 7 762
Övriga fordringar 7 0
Summa 3 543 13 087

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter 28 260 29 887
Förutbetalda försäkringar 910 606
Övriga förutbetalda kostnader 2 585 3 594
Summa 31 755 34 087

Not 17 Eget kapital
Ingående eget kapital -1 989
Årets resultat 5 411 -4 734
Summa 5 411 -6 723

Not 18 Checkräkningskredit
Beviljad limit 15 000 15 000
Utnyttjad kredit 1 753 0

Not 19 Likvida medel
Kassa och bank 0 685
Belopp vid årets slut 0 685

Not 20 Övriga skulder
Momsskuld 9 721 4 284
Personalens skatter mm 4 721 5 473
Pensionsskuld 13 465 12 909
Avräkning medlemskommuner 1 112 0
Kortfristig del av långa skulder 23 139
Övriga kortfristiga skulder 3 2
Summa 29 045 22 807

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlön 7 891 8 171
Förutbetald intäkt 1 245
Övriga upplupna kostnader 18 315 15 248
Summa 26 207 23 664

Not 22 Avsättning för pensioner och andra förpliktelser
Ingående avsättning 9 202 8 582
Nyintjänad pension, varav
- förmånsbestämd ålderspension 580 504
- särskild ålderspension 0 0
- efterlevande pension 0 0
- övrigt 0 0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 253 278
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0
Pension till efterlevande 0 0
Övrig post -28 -3
Förändring löneskatt 0 0
Årets utbetalning -173 -158
Utgående avsättning 9 834 9 202

Pensionsskuld avseende upplupen ålderspension 3 631 3 707
Aktualiseringsgrad 100% 100%
Antal anställda med rätt ti l l  visstidspension 0 0

Antal förtroendevalda med rätt til l  visstidspension enl. PBF 0 0

Antal förtroendevalda med rätt til l  omställningsstöd enl. OPF-KL 0 0
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DRIFTREDOVISNING 
Gemensamma verksamheter 

 
Projektenheten har börjat tidsredovisat mer än tidigare vilket innebär förbättringar i utfallet mot budget.  

Praktikenheten visar på underskott då pandemin påverkat hur många personer med anställningsstöd man 
haft möjlighet att ta emot. 

 

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Gata 

 

Generellt: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, 
grusning, asfaltering samt byte av vägtrummor. 

Hällefors: P g a den varma, snöfattiga vintern har vinterväghållningen förbrukat under budget. Del av 
dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt 
asfaltering av Hammargatan. P g a brist på entreprenörer, blev inte alla planerade jobb utförda. 
Överskottet beror delvis på att vi reserverat pengar för ev vinterväghållning i november och december. 

Lindesberg: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 2000tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med reparationer på 
broar och vägtrummor för ca 1,4 miljoner. Överskottet beror delvis på att vi reserverat pengar för ev 
vinterväghållning i november och december. 

Ljusnarsberg: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under 
budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med uppgrusning, 
förstärkning av vägar, samt väghyvling i Ställdalen och Bångbro för ca 100tkr. Överskottet beror delvis på 
att vi reserverat pengar för ev vinterväghållning i november och december. 

Nora: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 800tkr under budget 
(inkl 300tkr höjd vinterbudget för 2020). 500tkr fördelas utifrån beslut från Direktionen med renovering 
parkering Coop samt renovering vägräcke Lerkesån/Digerberget. Åtgärder för vinterbudget blev dyrare 
än beräknat. 

Gemensamt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Direktion 0 600 -600 0 668 -668 0 683 -683
Revision 0 397 -397 0 400 -400 0 474 -474
Stab 24 858 23 160 1 698 22 915 20 003 2 912 61 459 60 262 1 197

Projektenheten 3 943 4 131 -188 2 500 4 344 -1 844 0

Praktikenheten 5 414 5 927 -513 2 065 2 065 0 7 778 7 818 -40
Summa 34 215 34 215 0 27 480 27 480 0 69 237 69 237 0

Bokslut 2020 Budget 2020 Bokslut 2019

Gata Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 32 102 32 102 0 29 892 29 892 0 7 978 7 978 0
Hällefors 8 182 6 675 1 507 7 239 7 239 0 9 814 10 706 -893
Lindesberg 24 594 22 144 2 450 18 049 18 049 0 24 256 27 234 -2 978

Ljusnarsberg 6 204 5 834 370 5 438 5 438 0 8 920 9 767 -847

Nora 9 112 9 023 89 8 049 8 049 0 10 975 11 933 -958
Summa 80 194 75 778 4 416 68 667 68 667 0 61 944 67 619 -5 675

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019
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Park 

 

Hällefors: Har utförts enligt plan. 

Lindesberg: Har utförts enligt plan, inga större avvikelser. 

Ljusnarsberg: Underskottet beror till största del på att vi tagit hand om en större mängd riskträd än 
beräknat. 

Nora: Underskottet beror till största del på att vi tagit hand om en större mängd riskträd samt sjuka träd 
(almsjukan) och stubbfräsning än beräknat. 

 

Idrott 

 

Hällefors: Har haft större kostnader än beräknat, p g a skadegörelse och klotter på badplatsernas 
byggnader. 

Lindesberg: Har utförts enligt plan. 

Ljusnarsberg: Utfört enligt plan, inga större avvikelser. 

Nora:  Utfört enligt plan, inga större avvikelser. 

 
 

 

 

 

Park Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 4 253 4 253 0 3 377 3 377 0 2 906 2 906 0
Hällefors 2 491 2 281 210 2 291 2 291 0 2 576 2 465 111
Lindesberg 9 599 9 467 132 10 802 10 802 0 9 987 9 275 712

Ljusnarsberg 2 099 2 439 -340 1 816 1 816 0 1 905 1 941 -36

Nora 3 885 3 970 -85 3 720 3 720 0 3 410 3 476 -66
Summa 22 327 22 410 -83 22 006 22 006 0 20 783 20 062 721

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019

Idrott Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 2 038 2 038 0 1 604 1 604 0 2 158 2 158 0
Hällefors 251 320 -69 251 251 0 249 275 -27
Lindesberg 10 767 10 930 -163 9 368 9 368 0 9 894 11 227 -1 333

Ljusnarsberg 610 565 45 584 584 0 573 672 -99

Nora 1 630 1 414 216 1 673 1 673 0 1 485 1 750 -265
Summa 15 296 15 267 29 13 480 13 480 0 14 360 16 083 -1 724

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 

 

Gemensamt:  Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till corona, en del 
av detta ersätts av staten. Ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner med undantag 
av Lindesberg, där fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan 
under del av våren påverkade materialåtgången. Det stängdes verksamheter i de andra kommunerna 
också men av mindre karaktär och som gav mindre effekt.  

Hällefors: Avvikelse ca 90tkr på intäkter, driftbidrag. Ingen större påverkan på kostnadssidan p g a 
pandemin. 

Lindesberg: I Lindesberg fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av 
Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången, dessutom ersattes en del av materialet av 
staten. Lägre personalkostnader ca 500tkr (bl a ersättning för sjuklön), lägre maskinkostnader ca 200tkr. 

Ljusnarsberg: Avvikelser på kostnadssidan som är relaterade till corona, men delar ersattes av staten. 
Utökning av driftbidrag under året p g a utökning verksamhet. 

Nora: Avvikelser på kostnadssidan som är relaterade till corona, en del av detta ersätts indirekt via staten, 
men ändå högre materialkostnader med ca 100tkr. Lönekostnader ca 300tkr lägre, delvis beroende på 
ersättning av sjuklön. 

 
Avdelning Avfall och Återvinning 

 

Generellt: Pandemin har generellt påverkat kostnaderna för flis, behandlingsavgifter, transporter och 
containrar för återvinningstationerna. Förväntningen på återvinningscentralerna var att besökstrycket 
och inlämningen av material skulle sjuka under hösten, det höga besökstrycket har dock fortsatt hela 
2020. Förbränningsskatten som infördes april 2020 har påverkat kostnaderna med totalt ca 530tkr. 

Hällefors: Intäktssidan visar ca 150tkr lägre intäkter på skrot. Kostnadssidan visar ökade kostnader med 
420 tkr mot budget p g a ökade kostnader på flis, behandlingsavgifter, transporter och containrar på 
återvinningstationerna p g a pandemin. Ökade kostnader beror även på förbränningsskatten. 

 

Lokalvård Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 3 993 3 993 0 3 696 3 696 0 3 352 3 352 0
Hällefors 7 368 7 432 -64 7 457 7 457 0 6 895 6 882 13
Lindesberg 24 768 23 949 819 24 803 24 803 0 24 687 23 614 1 073

Ljusnarsberg 3 630 3 557 73 3 535 3 535 0 3 500 3 611 -111

Nora 9 526 9 307 219 9 378 9 378 0 8 773 8 817 -44
Summa 49 285 48 238 1 047 48 869 48 869 0 47 207 46 276 931

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019

Återvinning Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 12 456 12 456 0 11 450 11 450 0 11 404 11 404 0
Hällefors 9 278 9 770 -492 9 350 9 350 0 9 336 9 717 -381
Lindesberg 23 549 25 891 -2 342 23 300 23 300 0 22 749 24 715 -1 966

Ljusnarsberg 7 354 7 919 -565 7 550 7 550 0 7 455 7 969 -514

Nora 10 629 11 437 -808 10 530 10 530 0 10 394 11 009 -615
Summa 63 266 67 473 -4 207 62 180 62 180 0 61 339 64 814 -3 476

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019
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Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott på 249tkr. Återvinningen har fått ca 300tkr lägre intäkter än 
budgeterat på skrot, ca 400tkr lägre intäkter för LIBO och ca  300tkr högre intäkter för 
mottagningsavgifter. Återvinningen har även haft fler slamtömningar som medfört högre intäkter (och 
kostnader).   

Kostnadssidan visar ett underskott på  ca 2,6mkr jämfört mot budget. Återvinningen har ökade kostnader 
på ca 1,2mkr mot föregående år för flis, behandlingsavgifter, transporter och containrar p g a pandemin . 
Det har även skett en ökning av kostnader för slam- och avfallshämtning samt reperation och underhåll av 
ÅVC i Södra måle. Ökade kostnader beror även på förbränningsskatten. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett underskott på 196tkr jämfört med budget p g a skrot och lägre 
intäkter i och med förändringar i avfallsabonnemang.  

Kostnaderna visar ett underskott på 369tkr jämfört med budget, vilket beror på ökade kostnader för flis, 
behandlingsavgifter, transporter och containrar på återvinningstationerna p g a pandemin . Återvinningen 
kan också se ökade kostnader för slam- och avfallshämtning samt ökade kostnader p g a 
förbränningsskatten. 

Nora: Intäktssidan visar ca 200tkr lägre än budgeterat på skrot och ca 200tkr högre intäkter för 
mottagningsavgifter samt konsumtionsavgifter, vilket gör att de totala intäkterna i stort följer budget.  

Kostnaderna går över budget 907tkr. Kostnadssidan har ökade kostnader för flis, behandlingsavgifter, 
transporter och containrar på återvinningsstationerna p g a pandemin . Återvinningen kan också se ökade 
kostnader för slam- och avfallshämtning samt ökade kostnader p g a förbränningsskatten. 

 

Avdelningen Vatten och Avlopp (VA) 

 

Generellt: I samtliga kommuner är intäkterna högre än budgeterat. Detta beror delvis på ökad försäljning 
av vatten samt anslutningsavgifter. 

Hällefors: Intäktssidan visar ett överskott på ca 1,6mkr p g a ökad förbrukning samt intäkter för externa 
utredningar (Lake resort och Silvergruvan) som genererat ca 200tkr mer i intäkter. Kostnadssidan följer 
budget. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott på ca 1,2mkr vilket delvis beror på ökad förbrukning, ökade 
intäkter från mottagningsavgifter för tömning av enskilt avlopp samt bidrag från Länsstyrelsen på 405tkr 
mm. Kostnadssidan visar ett underskott på ca 1,7mkr p g a ökade underhållskostnader. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett litet överskott på ca 300tkr, detta beror främst på tillkommande 
anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar ett litet underskott på ca 200tkr. 

Nora: Intäktssidan visar ett överskott på ca 2,3mkr p g a ca 2,5mkr mer i anslutningsavgifter samt mindre 
i förbrukningsavgifter. Kostnadssidan visar ett underskott på ca 1,8mkr p g a lägre budgeterade 
kapitalkostnader. 
 
 
 

VA Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Gemensamt 24 492 24 492 0 22 285 22 285 0 25 177 25 177 0
Hällefors 22 712 20 659 2 053 21 080 20 480 600 21 066 22 897 -1 830
Lindesberg 49 590 48 133 1 457 48 425 46 425 2 000 49 023 49 431 -408

Ljusnarsberg 19 201 18 749 452 18 925 18 925 0 18 904 20 639 -1 735

Nora 25 011 23 607 1 404 22 725 21 725 1 000 21 007 21 271 -265
Summa 141 006 135 640 5 366 133 440 129 840 3 600 135 177 139 415 -4 238

Bokslut 2020 Budget Bokslut 2019
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Avdelning Gata/Park/Idrott 
Gata 

 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Hällefors kommun 6 592 5 947 645
Trafiksäkerhetsåtgärder 350 141 209 Har gjorts tillsammans med 

tillgänglighetsanpassning. 
Tillgänglighetsanpassning 600 599 1 Har gjorts tillsammans med 

trafiksäkerhetsåtgärder. 
Reinvestering gatubelysning 1 000 762 238 Önskat ombudgetering.  Flerårsprojekt, 

inväntat ny upphandling för bättre pris på 
armaturer.

Ombyggnad gator med VA 2 250 2 031 219 Enligt plan
Proj GC-väg Finnbergsväg 624 726 -102 Kostnaderna blev högre än kalkylen
Planerat underhåll gata 1 688 1 688 0 Enligt plan
Projektering GC-väg 
Schillingvägen

80 80 Inväntar beslut och dialog om vad som ska 
göras

Lindesbergs kommun 0 0 0 15 700 8 149 7 551
Gröna Bron (90086) 9 850 1 411 8 439 Ombudgetering, arbetet fortsätter 2021.
Gullblankavägen, bro(90086) 150 148 2 Enligt plan

Trafiksäkerhetsåtgärder 
(90050)

100 560 -460 Här fanns även en ombudgetering från 2019

Tillgänglighetsanpassning 
(90080)

400 399 1 Enligt plan

Beläggning (90084) 1 700 1 700 0 Enligt plan
Ombyggnad med VA (90074) 2 500 2 494 6 Enligt plan

Reinvestering Ramsberg 
belysning

1 000 1 437 -437 Flerårsprojekt

Tillväxt 0 0 0 6 800 4 863 1 937
Vändplan Guldsmedshyttan 
(90064)

4 200 2 957 1 243 Ombudgetera till 2021

Lindesjön Runt (92710) 400 391 9 Enligt plan
Exploateringsmark Frövi 
90071)

2 200 1 515 685 Enligt plan

0
Ljusnarsbergs kommun 0 0 0 4 640 2 555 2 085
Sandficka Bångbro 150 191 -41 Dyrare entreprenadkostnad än beräknat.
Reinvestering Gatubelysning 1 040 903 137 Önskar ombudgetering

Ombyggnad gator med VA 500 401 99 Enligt plan
Trafiksäkerhetsåtgärder 500 540 -40 220 tkr till som är ombudgeterat från 2019
Beläggning 500 500 0 Enligt plan
Investering gatubelysning 700 20 680 Ombudgetera. Flerårsprojekt, inväntat ny 

upphandling för bättre pris på armaturer.
Broåtgärder 1 250 0 1 250 500tkr till som är ombudg från 2019, ombudg 1 

750tkr, inväntar beslut på bro Hörken

Nora kommum 0 0 0 8 285 6 205 2 080
Gatuombyggnad i samband 
med VA

2 500 1 737 763 Utfört en. Plan. Flerårsprojekt som ej är 
färdigställt med asfaltering.

Busshållsplats Järntorget 1 635 1 921 -286 Tillkommande kostnader utöver kalkyl på bl.a 
planteringar

Arne P:s Gata 150 330 -180 Högre material och entreprenadkostnader än 
beräknat.

Reinvestering gatubelysning 1 000 805 195 Önskas ombudgetering.  Flerårsprojekt, 
inväntat ny upphandling för bättre pris på 
armaturer.

Beläggning 1 000 1 000 0 Enligt plan
Upprustning broar 2 000 412 1 588 Planerat utbyte av vägtrumma Lerkesån 

framflyttat till 2021. Önskar ombudgetera.
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Park 

 
 

Idrott 

 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Hällefors kommun 0 0 0 4 042 1 032 -52
Allé RV 63 250 300 -50 Entreprenaden blev dyrare än kalkylen.
Lekplats Kyllervägen 500 500 0 Enligt plan
Gångväg Kyllervägen 230 232 -2 Enligt plan

Lindesberg 3 062
Lekplatser (93044) 300 276 24 200tkr flyttat till Flugparken
Flugparken (90108) 2 062 2 420 -358 Högre entreprenadkostnad än beräknat, 

samt ÄTA-arbeten.
Park Vibyn Etapp 2 (93536) 200 265 -65 Högre kostnader än kalkylerat.
Frövi Strandpromenad (90094) 100 111 -11 Ombudgeterat från 2019

Park Tivoliplan (90095) 400 400 Ombudgeterat från 2019, önskas 
ombudgetering till 2021

Ljusnarsbergs kommun 0 0 0 700 611 89
Allmänna lekplatser 500 500 0 Enligt plan. 30+36tkr till som är 

ombudgeterat från 2019
Parkutrustning, stenläggning, 
plantering mm

200 111 89 Enligt plan

0

Nora kommun 0 0 0 690 64 626
Strandpromenaden 600 64 536
Förlängning Strandpromenad 40 40

Förlängning å-promenad till 
kärleksstigen

50 50

Strandskoning Strandpromenad 0 0 0

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Hällefors kommun 0 0 0 50 0 0
Bänkar och bord Sången 50 0 0 Ej utfört.

Lindesberg 0 0 0 1 500 1 319 181
Fellingsbrobadet proj 
(93542)

100 96 4 Enligt plan

Vattenledning Råssvallen 
(93539)

100 154 -54

Smedvallen Vedevåg (93541) 100 66 34

Ismaskin (93538) 600 600 0 Enligt plan
Fritidsbyn (93046) 200 169 31
Badbryggor (93026) 200 100 100
Råssvallen (93537) 100 134 -34
Akut underhåll (93043) 100 100

Ljusnarsbergs kommun 0 0 0 300 276 24
Djäkensbadet ramp och dörr 200 225 -25 Enligt plan

Dagvattenbrunn Olovsvallen 30 40 -10 Något dyrare än kalkyl

Ytterdörr Olovsvallen 40 0 40 Klar, kostnaden har felaktigt hamnat på 
Bryggor Sågdammen 30 11 19 Enligt plan

Nora kommun
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Avdelning Avfall och Återvinning 
Inga investeringar 

Avdelning Vatten och Avlopp 

 
fortsättning… 
 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Hällefors kommun 0 0 0 14 500 5 229 9 271
Sikfors Överföringsledning 7 000 413 6 587 Åtgärda föreläggande överföringsledning. 

Projektering 2020. Försenad pga 
markägarfrågor, skjuts till 2021.

Ledningsförnyelse infodring 3 500 2 056 1 444 Reliningar av befintliga ledningar. 
Fortsätter 2021 pga personalbrist.

Älvestorps RV 4 000 2 760 1 240 Föreläggande. Nytt minireningsverk. 
Fortsätter 2021 pga leverantörsbyte.

Lindesbergs kommun 65 975 26 989 38 986 41 495 26 007 15 488
Ramsbergs VV (91037) 3 000 1 583 1 417 Ombyggnation/reparation av befintligt 

vattenverk. Pågår, kommer fortsätta 2021, 
försenad projektering pga covid-19.

Pumpstation Prästbron 
etapp 1 (91049)

3 000 2 991 9 Köp av pumpstation samt tillhörande 
ledningsarbeten. Klart.

Säkerhet vattenverk (91037) 1 500 1 705 -205 Stängsel och grindar runt reningsverken. 
Klart.

Gamla Vibyn (91024) 4 600 2 580 2 020 4 235 2 219 2 016 Utökning av verksamhetsområde. Pågår, 
kommer fortsätta 2021, försenad pga 
covid-19.

Vattenkiosk Lindesberg 
(91023)

1 000 974 26 Vattenkiosk. Klart.

Idrottsvägen Fellingsbro 
(91058)

3 500 2 795 705 Förnyelse av VA-ledningar. Klart.

Öskeviks RV (91022) 3 000 2 561 439 2 925 2 488 437 Föreläggande. Minireningsverk. Skjuts till 
2021 pga leverantörsbyte.

VA-förnyelse Kristinav 
Lindesberg (91057)

500 124 376 Projektering VA och gata, kommer 
fortsätta 2021.

Fellingsbro RV (91037) 600 664 -64 470 536 -66 Renovering av skrapor. Klart.
Mårdshyttans RV (91022) 3 000 2 532 468 2 000 1 531 469 Minireningsverk klart. 

Ledningsnätsåtgärder kommer fortsätta 
2021.

Gusselby 
verksamhetsområde (91056)

6 000 70 5 930 3 000 70 2 930 Anslutning av fastigheter till 
spillvattennätet. Fördröjning pga 
tillståndsansökningar, projektet beräknas 
bli klart 2021. 

Överföringsled. Löa-
Vasselhyttan (91028)

8 000 1 961 6 039 6 528 489 6 039 Överföringsledning från Vasselhyttans vv 
till Löa, för att bygga bort Löa vv. Pågår, 
kommer fortsätta 2021 pga 
markägarfrågor. 

Kvalitetshöjande åtgärder 2 500 2 641 -141 Reliningar av befintliga ledningar och 
brunnar. Klart.

Ombyggnad Lindesbergs RV 
(91029)

2 127 746 1 381 Projektering, asfaltering, skärmtak och 
portar. Pågår, kommer fortsätta 2021.

Folkestorp etapp 2 (91050) 2 775 3 517 -742 1 500 2 100 -600 Utbyte av befintlig vatten- och 
spillvattenledning. Klart, gått över budget 
pga sämre skick på ledningar än förväntat.

Pumpstationer Lindesberg 
(91037)

1 710 1 077 633 Ombyggnationer av pumpstationer. 
Pågår, kommer fortsätta 2021.

Reservvattenledning Linde-
Nora etapp 3 (91016)

38 000 13 102 24 898 2 000 1 937 63 Reservvattenledning. Pågår, projektet 
beräknas bli klart 2022. 
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…fortsättning VA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Beslutad    

tot. budget
Ack. utfall Avvikelse Budget 2020

Utfall         
2020

Avvikelse 
2020

Kommentar

Ljusnarsberg kommun 3 100 5 886 -2 786 9 425 9 394 31
Ställdalen-Högfors etapp 3 4 325 2 106 2 219 Överföringsledningar vatten. Ledningar i 

etapp 3 klara, tryckstegringstation 
kvarstår pga markägarfrågor därav lägre 
utfall än budgeterat.

Finnhyttans VV 2 000 1 407 593 Ombyggnation av maskinutrustning. Klart.
Reservvatten Sundet 3 100 5 886 -2 786 3 100 5 881 -2 781 Reservvattentäkt. Sjöledning klar, ökade 

kostnader beror främst på åtgärder av 
befintlifga ledningar.

Nora kommun 172 000 35 656 136 344 39 800 34 552 5 248
Orica omläggning spillvatten 
(92616)

600 592 8 Omläggning spillvatten. Klart.

Säkerhet VV (92606) 800 416 384 Nytt stängsel/grindar till Stribergs vv och 
Nora rv. Klart.

Nora RV  (92600) 150 000 29 650 120 350 35 000 29 650 5 350 Nytt reningsverk. Projektet beräknas bli 
klart 2022. Följer betalningsplan, lägre 
utfall än budgeterat 2020 beror främst på 
försening av projektering.

Tackjärnsgränd (92615) 2 400 3 040 -640 VA-omläggning. Klart, ökade kostnader 
beror främst på sprängning av berg.

VA-ledn Nora-Linde Etapp 3 
(92609)

22 000 6 006 15 994 1 000 854 146 Reservvattenledning. Pågår, projektet 
beräknas bli klart 2022. 
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FÖRKORTNINGAR  
 

 
 
 

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. Lån och skulder som förfaller inom ett år från

bokslutdagen
app
Applikationsprogram som kan laddas ned till Långfristiga skulder
ex vis mobiltelefon. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information NKI
och dialog mellan medarbetare och chef. Nöjd-Kund-Index.

Avgiftsfinansierad verksamhet NSI-direktiv
Verksamhet som helt finansieras genom taxa (Network and Information Security) ställer krav på 
som betalas av abonnenter. säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde

i kraft 2018 i hela EU.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Omsättningstillgångar
värde. Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.

Balansräkning Partneringsavtal
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december. Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer
Balansräkningen visar hur tillgångarna har samarbetar för projektets bästa  i öppen dialog och
finansierats, med skulder och eget kapital. transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på full-

ständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och Resultaträkning
årets resultat (över-/underskott). Visar periodens resultat. Periodens intäkter

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
e-tjänst utgör förändringen av eget kapital.
Elektronisk tjänst som används för att uträtta
ärenden hos företag eller myndighet via mobil- Skattefinansierad verksamhet
telefon eller dator. Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

medlemskommunerna.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna före december men som avser SKR
efter december (skuld). Sveriges Kommuner och Regioner.

Förutbetalda kostnader SMS-tjänst
Kostnader betalda före december men som Short Message System, tjänst för korta textmed-
avser efter december delanden som sänds mellan mobiltelefoner.

HR Tillgångar
Human Resources - Personalenhet. Består av omsättningstillgångar och anläggnings-

tillgångar.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. Upplupna intäkter

Intäkter erhållna efter augusti men som avser 
Kassaflödesanalys efter augusit (fordran)
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period. Upplupna kostnader

Kostnader betalda efter augusti men som avser 
KNÖL före augusti (skuld).
Kommunerna i norra Örebro län.
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen har KPMG granskat kommunalförbundets 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Vårt uppdrag är att granska 
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för 
revisionsberättelsen.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisning

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 
redovisningssed, dock med vissa avsteg.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att lårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat 

Samhällsbyggnadsförbundet bedriver både skattefinansierade verk-
samheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets medlems-
kommuner. Kommunalförbundets resultat för 2020 uppgår till 5,4 mnkr 
för de skattefinansierade verksamheterna och till 1,2 mnkr för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Årets budgeterade resultat för de skattefinansierade verksamheterna 
var noll. Även avfallsverksamhetens budgeterade resultat var noll. VA-
verksamheten hade 2020 ett budgeterat resultat på 3,6 mnkr. 

Balanskravet bedöms uppfyllt för de skattefinansierade verksamheterna 
på totalnivå. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen) 
i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige (direktionen) 
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet avseende 
de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts 2020. Vad 
gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade 
verksamheterna är vår bedömning att det inte går att utvärdera 
måluppfyllelsen utifrån hur målet är formulerat. 

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att utifrån hur de verksamhets-
mässiga målen är formulerade och hur uppföljning sker kan vi inte 
bedöma måluppfyllelsen avseende målet gällande kompetens-
försörjning på definierade bristtjänster. 

Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen är specifika och 
mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse. Vi vill även framhålla 
vikten av att verksamhetsmålen är kopplade till effektivitet och 
ändamålsenlighet i organisationen.

Örebro 2021-04-01

Sofia Mårtensson

Auktoriserad revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets 
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i 
kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 
började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 
(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Direktionens beslut

Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen 

beslutade målen
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. I RKR:s rekommendation anges även ett antal obligatoriska huvudrubriker 
som ska finnas med i förvaltningsberättelsen. 

Vi har noterat att förbundets förvaltningsberättelse saknar några av de obligatoriska rubrikerna. Dock är vår bedömning att kommunalförbundets 
förvaltningsberättelse i allt väsentligt innehåller den obligatoriska informationen vilken preciseras i RKR R15 samt i LKBR. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 
överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunalförbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s 
gällande rekommendationer.

Vår bedömning är att kommunalförbundet i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer, dock med vissa avsteg vilka kommenteras nedan.

Vi har noterat att avskrivningar på investeringar påbörjas först året efter anskaffningsår. Avskrivningar bör påbörjas den månad anläggnings-
tillgången tas i bruk. Vi bedömer dock inte att detta medfört något större resultatfel, men rekommenderar ändå förbundet att se över tillämpad 
princip. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vi har noterat att förbundet använder sig av en annorlunda princip för redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader. Principen innebär att 
förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar att förbundet förändrar principen. Vi bedömer dock att 
årets kostnad i allt väsentligt är rättvisande. Noteringen kvarstår från föregående år.

I syfte att säkerställa att kommunalförbundet följer lag och rekommendationer samt att tillämpade redovisningsprinciper anges i årsredovisningen 
rekommenderar vi kommunalförbundet att årligen dokumentera en egen avstämning av tillämpade principer mot gällande rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av 
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella 
negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om 
det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett 
negativt resultat enligt KL 8 kap 5 §. RKR har lämnat information om 
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten 
till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar en bedömning av 
balanskravsresultatet för helåret i förvaltningsberättelsen.  

Notera att kommunalförbundets avgiftsfinansierade verksamheterna inte 
omfattas av balanskravet.

Redovisat balanskravsresultat omfattar förbundets skattefinansierade 
verksamheter inom de fyra medlemskommunerna. Resultatet inom de 
skattefinansierade verksamheterna kommer i enlighet med förbunds-
ordningen regleras med respektive medlemskommun och således 
tillgodoföras alternativt belasta respektive medlemskommuns resultat-
räkning.

Redovisat resultat för de skattefinansierade verksamheterna i kommunal-
förbundet uppgår totalt till 5,4 mnkr. Årets resultat efter balanskravs-
justeringar uppgår till 4,7 mnkr. Det innebär att förbundet bedöms klara 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans 2020. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år eftersom 
ev. underskott uppkomna under tidigare år har reglerats med 
medlemskommunerna.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta 
hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 
uppfyllt. 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav avseende 
förbundets skattefinansierade verksamheter 

2020

Årets resultat 5 411

Reducering av realisationsvinster -695

Återföring av realisationsförluster 0

Reducering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 716

Årets balanskravsresultat 4 716
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska 
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar ekonomin.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige (direktionen) i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige (direktionen) 
beslutade målen.

I vår granskning av de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning följer våra kommentarer på efterföljde sidor.

Vi noterar att direktionen i årsredovisningen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning uppnås 2020.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns två finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning, ett resultatmål 
avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmål avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

De skattefinansierade verksamheterna uppvisar ett positivt resultat för året. Resultatmålet om ett nollresultat för de skattefinansierade 
verksamheterna uppnås därför inte 2020.

Vad gäller de avgiftsfinansierade verksamheterna så redovisar återvinningen ett negativt resultat på -4,2 mnkr för 2020, vilket ska jämföras 
mot ett budgeterat nollresultat. VA-verksamheten redovisar samtidigt ett positivt resultat med 5,4 mnkr för 2020, vilket ska jämföras mot ett 
budgeterat resultat på 3,6 mnkr. 

Utifrån hur resultatmålet för de avgiftsfinansierade är formulerat är vår bedömning att det inte går att utvärdera måluppfyllelsen. Vi 
rekommenderar förbundet att tydliggöra resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Dels 
rekommenderar vi förbundet att bryta ned det allmänt formulerade resultatmålet till specifika resultatmål för respektive avgiftskollektiv. På så 
sätt kan resultatmålet formuleras mer stringent och anpassas efter respektive avgiftskollektivs ekonomiska förutsättningar. Vi 
rekommenderar även förbundet att definierar vilken tidsperiod som avses i syfte att göra målet mätbart. 

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Förbundets bedömning 
av måluppfyllelsen

För de skattefinansierade 
verksamheterna är resultatmålet ett 
nollresultat före avräkning mot 
medlemskommunerna

0 +5,4 mnkr Målet uppnås ej

För de avgiftsfinansierade 
verksamheterna är målsättningen att 
över tid redovisa ett nollresultat.

0
Bedömning av 

måluppfyllelse saknas
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns fem verksamhetsmässiga målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Förbundets bedömning av 
måluppfyllelsen

Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått ett 
bemötande i kontakten med SBB som kännetecknas 
av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och 
engagemang, FÖRE.

≥ 70 % 70 % Målet uppnås

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 
procentenheter jämfört med 2019. 

≤ 5,7 % 5,4 % Målet uppnås

Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. Målet uppnås

I medarbetarenkäten 2020 ska Nöjd-Medarbetar-
Index (NMI) vara lika med eller högre än 75 %. 

≥ 75 % 77 % Målet uppnås

Förbundet ska erbjuda heltid som norm, mätt som 
andel heltidsarbetande av förbundets 
tillsvidareanställda personal.

≥ 96 % 89 % Målet uppnås ej

Vad gäller målet avseende kompetensförsörjning på bristtjänster har förbundet utvärderat måluppfyllelsen genom att mäta antal inkomna 
ansökningar i snitt per utannonserad tjänst och jämfört utfallet 2020 med utfallet föregående år. Eftersom antalet inkomna ansökningar på 
utannonserade bristtjänster i snitt ökat jämfört med 2019 bedömer förbundet att målet uppnås. 

Vår sammanfattande bedömning är att utifrån hur de verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur uppföljning sker kan vi inte bedöma 
måluppfyllelsen avseende målet gällande kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen är  
specifika och mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse.

Vi vill även framhålla vikten av att verksamhetsmålen är kopplade till effektivitet och ändamålsenlighet i organisationen. Denna typ av mål är 
av stor betydelse för bedömningen av verksamheterna och därmed även ett viktigt instrument vid styrningen av förbundet. Det är vidare av stor 
vikt att målen, ur perspektivet god ekonomisk hushållning, bygger på en analys av särskilda förutsättningar och önskad utveckling.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Kommunalförbundets redovisade resultat för 2020 uppgår till 5,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till 1,2 mnkr för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Notera att verksamhetens nettokostnader samt förbundets intäkter från investeringsbidrag kan variera mycket mellan åren. Denna variation 
beror på förändringar i volym avseende investeringar som förbundet genomför för medlemskommunernas räkning. Kommunalförbundets 
intäkter i form av investeringsbidrag ska motsvara nedlagda investeringsutgifter, vilket gör att kommunalförbundet inte ska göra någon vinst 
eller förlust på denna del av verksamheten.   

Under- resp. överskotten från de avgiftsfinansierade verksamheterna har i årsbokslutet tagits upp som en fordran på/skuld till medlems-
kommunerna. 

Belopp i tkr 2020 Budget 2020 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader -197 746 -208 447 -223 094

Medlemsbidrag (drift- & investeringsbidrag) 223 568 209 151 227 684

(varav driftbidrag) (107 559) (104 662) (104 281)

Verksamhetens resultat 25 822 704 4 590

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltningen) -19 252 -15 140 -13 080

Resultat efter finansiella poster 6 570 -14 436 -8 490

Resultat avgiftsfinansierade verksamheter 1 159 3 600 -7 713 -6 500

Resultat skattefinansierade verksamheter 5 411 0 -5 747 -1 990

Årets resultat inom skattefinansierade 
verksamheter relation till driftbidrag, %

5,0 % 0 -5,5 % -1,9 %
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2. Resultat av granskningen forts.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

Vi har dock noterat att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i likhet med föregående år i flera fall saknar tydliga underlag på fastställda 
bidragsnivåer avseende driftbidragen från medlemskommunerna. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har från flera medlemskommuner
endast preliminära uppgifter om driftbidragens storlek. Vi rekommenderar att kommunalförbundet erhåller tydliga underlag på fastställda 
bidragsnivåer från respektive medlemskommun och att förbundet stämmer av att bokförda driftbidrag överensstämmer mot de slutligt
fastställda driftbidragen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Balansomslutning 119 251 90 658 87 481

Eget kapital 5 411 -5 746 -1 989

Ansvarsförbindelse (pensionsförpliktelse) 0 0 0

Redovisad soliditet 4,5 % negativ negativ

Omsättningstillgångar 119 251 87 424 84 242

Avsättningar 0 0 0

Långfristiga skulder 1 753 23 1 273

Kortfristiga skulder 112 087 96 381 88 197

Balanslikviditet 106 % 91 % 96 %
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2. Resultat av granskningen forts.
Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. Vi har dock noterat ett antal beloppsmässiga fel i vår revision 
av balansräkningen som kommenteras nedan. Dessa beloppsmässiga fel understiger dock vårt väsentlighetstal.

Det finns i likhet med föregående år gamla balanserade intäkter avseende skogsfond om 0,8 mnkr, vilka kvarstår från år 2010 och tidigare. Det 
avser enligt uppgift intäkter från avverkning av skog. Vi rekommenderar förbundet att upprätta en plan för hur pengarna skall användas i 
framtiden. Noteringen kvarstår från föregående år.

Det finns förutbetalda kostnader avseende investeringsprojekt som fortlöper under kommande år som felaktigt kvittats mot upplupna kostnader 
i balansräkningen (2,3 mnkr). Det innebär att redovisad balansomslutning är för låg, då förbundets fordringar och skulder per
bokslutstidpunkten borde varit högre med 2,3 mnkr. Felklassificeringen i balansräkningen har ingen resultateffekt.

Förbundet klassificerar pensionsåtagandet avseende förmånsbestämd pension fel i balansräkningen. Pensionsförpliktelsen avseende 
förmånsbestämd pension (9,8 mnkr) är felaktigt klassificerad som kortfristig skuld i balansräkningen. Enligt RKR:s rekommendationer borde 
detta pensionsåtagande klassificeras som en avsättning i balansräkningen. Felklassificeringen har ingen resultateffekt. Klassificeringen får inte 
heller någon stor effekt på relevanta nyckeltal, eftersom det är inte påverkar balansomslutningen. Felklassificeringen påverkar dock nyckeltalet 
balanslikviditet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen i allt 
väsentligt har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget.

I årsredovisningen presenteras en redovisning av resultatet per kommun för respektive verksamhet, med kommentarer angående 
budgetavvikelser.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer. 

Vi vill dock framhålla vikten av att förbundet tillämpar aktuella och rättvisande fördelningsnycklar vid utfördelningen av gemensamma 
kostnader till de olika verksamheterna. De fördelningsnycklar som förbundet tillämpar har nämligen inte uppdaterats på flera år. Förbundets 
organisation har förändrats i flera omgångar sedan de tillämpade fördelningsnycklarna togs fram. Vår rekommendation är därför att förbundet 
går igenom och uppdaterar dessa fördelningsnycklar för att en rättvis utfördelningen av de gemensamma kostnaderna till verksamheterna ska 
kunna säkerställas. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.9 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunalförbundets investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och direktionens budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingen egen investeringsredovisning eftersom fastigheter och anläggningar ägs av respektive 
medlemskommun. Förbundet har endast gjort mindre investeringar i fordon och inventarier under året. Förbundets investeringar i materiella 
anläggningstillgångar uppgår till totalt 0,9 mnkr under 2020.

I årsredovisningen finns tabeller presenterade över investeringar som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas räkning inom 
de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2020-12-31 och investeringsbudget för respektive investeringsprojekt.
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3. Övriga iakttagelser
3.1 Underlag till medlemskommunernas sammanställda redovisningar

Enligt 12 kap. 2 § första stycket LKBR ska sammanställda räkenskaper upprättas av förbundets medlemskommuner. Den sammanställda 
redovisningen ska omfatta kommunen och de kommunala koncernföretagen. Ett kommunalt koncernföretag är en juridisk person över vars 
verksamhet, mål och strategier en kommun har ett varaktigt betydande inflytande. Enligt 2 kap. 5 § tredje stycket LKBR ska – om inflytandet inte är 
betydande – den juridiska personen ändå anses vara ett kommunalt koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet 
eller ekonomi. 

För att medlemskommunerna ska kunna upprätta en sammanställd redovisning som inkluderar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen måste 
medlemskommunerna få ta del av underlag från kommunalförbundet gällande fördelning av förbundets intäkter och kostnader samt fördelning av 
förbundets tillgångar och skulder. Förbundet har endast tagit fram underlag till medlemskommunerna avseende fördelning av intäkter och 
kostnader, men inte av förbundets tillgångar och skulder.

Vi rekommenderar därför Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ta fram nödvändiga underlag till medlemskommunernas sammanställda 
redovisningar. 

3.2 Särredovisning av VA-verksamhet per taxekollektiv

Enligt nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är det obligatoriskt att lämna upplysning om vilka särredovisningar som upprättats 
under räkenskapsåret till följd av bestämmelser i lag eller annan författning. Upplysning ska även lämnas om var dessa särredovisningar finns 
tillgängliga. Särredovisning aktualiseras bl.a. för VA-verksamhet enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

I VA-lagen ställs krav på att huvudmannen ska särredovisa resultat- och balansräkning för VA-verksamheten och att särredovisningen ska finnas 
tillgänglig för fastighetsägare samt övriga intressenter. Redovisningen av verksamheten ska följa regelverket om god redovisningssed. Syftet med 
särredovisning av verksamheten är att lämna information till VA-kollektivet att självkostnadsprincipen efterlevs, dvs. att avgifterna för verksamheten 
inte överstiger de faktiska kostnaderna. Särredovisningen syftar även till att utgöra beslutsunderlag till fastställandet av taxan. I tilläggsupplysningar 
ska även framgå hur kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet har fördelats. (50 § VA-lagen)

I och med att kommunalförbundet bedriver VA-verksamhet på uppdrag av medlemskommunerna bör särredovisning av balans- och resultaträkning 
tas fram per taxekollektiv. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning presenteras i likhet med tidigare år en resultaträkning i 
sammanfattning för respektive medlemskommun avseende VA-verksamheten, med uppgift om totala intäkter och totala kostnader. Dock finns ingen 
sammanhållen särredovisning av VA-verksamheten tillgänglig per taxekollektiv i form av resultat- och balansräkning.
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3. Övriga iakttagelser forts.
Enligt förbundet finns svårigheter att ta fram en sådan särredovisning per taxekollektiv.

En svårighet är att VA-verksamheten som helhet inte återfinns i kommunalförbundets redovisning. Bl.a. äger kommunalförbundet inte VA-
anläggningarna, utan dessa anläggningar ägs direkt av respektive medlemskommun. Det innebär i sin tur att förbundets resultaträkning inte 
belastas med avskrivningskostnader för VA-anläggningar. Även anslutningsavgifter till VA-nätet hanteras inte fullt ut av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. Vissa anslutningsavgifter till VA-nätet tillfaller kommunerna direkt, medan vissa anslutningsavgifter tas via kommunalförbundets 
resultaträkning. Därtill återfinns de ackumulerade överskotten inom VA-verksamheten som en skuld till abonnenterna i respektive medlemskommun. 
Således finns inte hela VA-verksamheten samlad i kommunalförbundets redovisning, utan vissa tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader 
återfinns i stället i medlems kommunernas redovisning.

Vi rekommenderar att förbundet och medlemskommunerna göra en översyn av redovisningen inom VA-verksamheten för att huvudmännen ska 
kunna uppfylla VA-lagens krav på särredovisning av balans- och resultaträkning för respektive taxekollektiv. Rekommendationen kvarstår från 
föregående år.



Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 
Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a 
thorough examination of the particular situation.

kpmg.com/socialmedia



Certificate Of Completion
Envelope Id: 8B9D8274BCD74F3D85A209C1D005B760 Status: Completed

Subject: Please DocuSign: Granskningsrapport bokslut och årsredovisning 2020 (SBB).pdf

Source Envelope: 

Document Pages: 19 Signatures: 1 Envelope Originator: 

Certificate Pages: 1 Initials: 0 Sofia Mårtensson

AutoNav: Disabled

EnvelopeId Stamping: Disabled

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

PO Box 50768

Malmö, SE  -202 71

sofia.martensson@kpmg.se

IP Address: 92.34.45.48    

Record Tracking
Status: Original

             4/1/2021 10:35:25 AM

Holder: Sofia Mårtensson

             sofia.martensson@kpmg.se

Location: DocuSign

Signer Events Signature Timestamp
Sofia Mårtensson

sofia.martensson@kpmg.se

KPMG AB

Security Level: Email, Account Authentication 
(None) Signature Adoption: Uploaded Signature Image

Using IP Address: 92.34.45.48

Sent: 4/1/2021 10:35:36 AM

Viewed: 4/1/2021 10:35:49 AM 

Signed: 4/1/2021 10:36:10 AM

Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 4/1/2021 10:35:36 AM

Certified Delivered Security Checked 4/1/2021 10:35:49 AM

Signing Complete Security Checked 4/1/2021 10:36:10 AM

Completed Security Checked 4/1/2021 10:36:10 AM

Payment Events Status Timestamps



 
 
  

   

2021-04-01  

   

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

 
 Till:  

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen  
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun 

 
 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning   

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av förbundets 
årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 

Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2020. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna har 
vi inte kunnat bedöma om målet uppnåtts 2020 utifrån hur målet är formulerat. 

Vår bedömning är att utifrån hur de verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur uppföljning 
sker kan vi inte bedöma måluppfyllelsen avseende målet gällande kompetensförsörjning på 
definierade bristtjänster.  

Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen är specifika och mätbara med tydliga indikatorer för 
måluppfyllelse. Vi vill även framhålla vikten av att verksamhetsmålen är kopplade till effektivitet och 
ändamålsenlighet i organisationen. 

 

 
 



 
 
   

  2 (2) 
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Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till rapporten senast 20 augusti 2021. 

Vi vill särskilt ha svar på följande: 

- Hur kommer förbundet att hantera de iakttagelser som noterats i rapporten? 

- Hur kommer förbundet arbeta med sina mål och mätbarheten i dessa? 

 
 

 
För revisionen                                     
                                

 

Gunilla Carlsson, ordförande 
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FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

 
 Till Kommunfullmäktige i: 

Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun  
 
För kännedom: 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

 
 

 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (organisationsnummer 222000-1487) av dess 
direktion. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och 
inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 
finansiella mål och endast delvis med de verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 



  

 

 
 

Vi åberopar bifogad redogörelse och under revisionsåret insända rapporter. 
 
 
 

Nora 2021-04-01 
 

 
 

Gunilla Carlsson  Jan Kallenbäck 

 

 

Torbjörn Ström   Pirjo Nilsson 

 

 

Roland Rhode   Birgitta Asp Ericsson 

 

 

 

Bilagor:  

Till revisionsberättelsen hör bilagan: 

Revisorernas redogörelse  
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Revisorernas redogörelse 2020 
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska granskas all verk-
samhet som bedrivs inom direktionens verksamhetsområde och då pröva om: 

 verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt 

 räkenskaperna är rättvisande 
 den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig 

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en 
väsentlighets- och riskbedömning gjorts. 
Revisorerna har under året granskat styrning och uppföljning av investeringar. 
För att kunna genomföra granskning utifrån God revisionssed i kommunal verksamhet har 
revisorerna tvingats ianspråkta medel utöver tilldelad budget. Detta efter att medel äskats 
men inte beviljats under ett flertal år då resultatet istället varit att revisorerna inte kunnat 
uttala sig i ansvarsfrågan. 2020 har revisorerna beslutat sig för att genomföra granskning i 
enlighet med God sed för att kunna uttala sig.   
Följande revisionsprojekt har genomförts under revisionsåret 2020 och efterhand 
överlämnats till respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna för kännedom. 
Nedan återges i sammanfattande form de iakttagelser som revisorerna gjort i de genomförda 
revisionsprojekten:  

 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  



  

 

 

Resultaträkningen för rapportperioden visar ett överskott från de skattefinansierade 
verksamheterna på 8,2 mnkr. För år 2020 prognostiserar förbundet ett resultat för dessa 
verksamheter på -0,1 mnkr. Det innebär att det finansiella målet för de skattefinansierade 
verksamheterna sannolikt inte kommer att nås. 
Resultaträkningen för rapportperioden visar ett underskott från de avgiftsfinansierade 
verksamheterna på -7,3 mnkr. Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna 
uppgår till 1,2 mnkr. Det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna 
är satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Någon bedömning av huruvida målet 
uppnås över tid eller ej görs inte i delårsrapporten. Vi vill rekommendera förbundet att 
definiera vilken tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade 
verksamheterna i syfte att göra målet mätbart. Vidare vill vi även uppmärksamma förbundet 
om att det kan finnas behov av att bryta ner resultatmålet då det omfattar två separata 
verksamheter som i sin tur är uppdelade i fyra olika avgiftskollektiv. Varje avgiftskollektiv 
har särskilda ekonomiska förutsättningar beroende på bl.a. avgiftsnivåer, framtida 
investeringsbehov och historiska resultat. 
Förbundet har i sin budget för 2020 fastställt fem verksamhetsmål. I delårsrapporten anges 
att det för majoriteten av målen inte finns några aktuella mätvärden tillgängliga. I 
delårsrapporten görs således endast en bedömning av huruvida ett utav dessa mål kommer 
uppnås eller ej. Enligt förbundets bedömning kommer målet att uppnås. Vi har i vår 
granskning inte noterat något som strider mot förbundets bedömning. Vi noterar dock att det 
inte finns något definierat målvärde/utvärderingskriterium för ett utav de mål som 
direktionen fastställ. Det är således inte klarlagt hur målet ska mätas/utvärderas. 
För övrigt rekommenderar vi förbundet att se över sin princip avseende semesterlöneskulden 
i delårsbokslutet så den överensstämmer med gällande redovisningsregelverk. Vidare har vi 
även noterat det i delårsrapporten saknas en utvärdering/bedömning av huruvida god 
ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2020.  
Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets resultat och 
ställning per 2020-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Granskning av styrning och uppföljning av investeringar 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en granskning vad 
gäller förbundets rutiner och processer för styrning och uppföljning av investeringar. I 
granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2020. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma förbundets styrning och uppföljning av 
investeringsprojekt för att bedöma om investeringsprocesserna och rutinerna är 
ändamålsenliga och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. 
Granskningen visar att investeringsprocesserna och rutinerna i huvudsak är ändamålsenliga 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. Det finns dock vissa åtgärder förbundet kan 
genomföra för att ytterligare öka ändamålsenligheten och stärka den interna kontrollen i 
samband med genomförande av investeringsprojekt där b.la. ekonomiska uppföljningsrutiner 
ingår. 
 



  

 

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi förbundet att:  
- Fullständigt dokumentera de rutiner och processer som i nuläget finns kopplat till 

investeringsprocessen och investeringar.  
- Analysera och dokumentera den underhållsskuld som finns vad gäller anläggningarna 

ytterligare.  
- Börja använda en projektmodul vad gäller förbundets investeringar.  
- I de fyra utvalda granskade investeringsprojekten har det funnits såväl ekonomiska, 

tidsmässiga som praktiska avvikelser. Vi vill i detta sammanhang påtala vikten av 
tillräckligt specificerade och detaljerade underlag som grund för de upphandlingar 
eller de avrop mot ramavtal som görs.  

- Det för samtliga projekt ska finnas såväl start-/slutrapport som investeringskalkyl-
projektbeskrivning. Vissa brister har konstaterats i samband med granskningen.  

- Vikten av tydliga och tillräckliga uppföljnings- och återrapporteringsrutiner för 
samtliga intressenter i respektive projekt. Detta för att samtliga intressenter tidigt i 
respektive projekts framskridande ska få kunskap om ev avvikelser.  

 
Granskning av förbundets nya organisation 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om den nya organisationen har fått de effekter 
som man förväntat sig innan omorganisationen.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att den nya organisationen i 
viss utsträckning har fått de effekter som man förväntat sig innan omorganisationen.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi direktionen att:  

- Fastställa mål för det fortsätta arbetet för att tydliggöra vad man vill uppnå och vilka 
värden man vill utveckla i förhållande till nuläge. Detta även för att kunna följa upp 
och utvärdera organisationen och de effekter organisationsförändringen ger på sikt. 

- Upprätta en plan för det fortsätta arbetet för att säkerställa att det inte stannar av och 
att identifierade processer och utvecklingsområden utvecklas. Detta för att ytterligare 
öka tydligheten i styrning och uppföljning av förbundets verksamhet.  

- Utveckla förbundets målstyrningsprocess för att än tydligare peka ut riktningen var 
organisationen är på väg.  

 
Granskning av bokslut och årsredovisning   
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av 
förbundets årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

 
 



  

 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat 
och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen. 
Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna 
inte har uppnåtts 2020. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade 
verksamheterna har vi inte kunnat bedöma om målet uppnåtts 2020 utifrån hur målet är 
formulerat. 
Vår bedömning är att utifrån hur de verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur 
uppföljning sker kan vi inte bedöma måluppfyllelsen avseende målet gällande 
kompetensförsörjning på definierade bristtjänster.  
 
Samtliga revisionsrapporter har insänts under året för yttrande och finns tillgängliga i 
förbundets diarium. 
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KS 21/00055 

Beslutsunderlag 
Direktionen Bergslagens räddningstjänst sammanträdesprotokoll 2021-02-24 
§ 1 
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2020 
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, daterad 2021-02-26 

 
Ärendet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och 
verksamhet under 2020 i en årsredovisning. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2020 och de 
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
BRT redovisar för räkenskapsåret 2020 ett positivt resultat på 385 tusentals 
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, 
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Årets resultat är bättre än budgeterat 
och beror på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt 
orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. I samband med bokslut har 
förbundet gjort en avstämning för trygghetslarmtaxan enligt nya 
beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 353 tusentals 
kronor som fördelats utifrån medlemskommunernas antal aktiva larm i 
december 2020.  
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Förbundet har även gjort en återbetalning av medlemsbidraget då 
förbundets resultat uppgick till ett överskott på 3,5 miljoner kronor när 
samtliga kostnader och intäkter bokförts. På samrådsgruppens möte under 
hösten bestämdes att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i 
balanskravsutredningen, vilket 2020 uppgick till drygt 3,2 miljoner kronor.  
 
Från den 12 maj 2020 ingår Bergslagens Räddningstjänst i den nya 
gemensamma systemledningen för Räddningsregion Bergslagen (RRB), en 
samverkan mellan 17 räddningsorganisationer. 
 
Förbundets intäkter motssvarar i stort sett budget trots lägre larm, delvis 
inställd externutbildning och lägre intäkter för avgifter. Det som väger upp 
de minskade intäkterna för dessa är främst intäkter för fler tillsyner (139 
tkr), tjänster som förbundet bistår med inom Räddningsregion Bergslagen 
(560 tkr), försäljning av inventarier som inte fanns upptagna som 
anläggningstillgångar (154 tkr), reavinster (354 tkr) samt ökade intäkter 
larmcentralen (122 tkr). Personalkostnaderna blev 3,2 miljoner kronor lägre 
än budgeterat. Det är ett speciellt år med tanken på pandemin som påverkar 
även förbundets personalkostnader. Under året har förbundet haft i stort 
sett samma antal larm på heltidsstationerna medan deltidsstationerna har 
haft 100 färre larm. I och med att förbundet gick med i Räddningsregion 
Bergslagen har delar av beredskapsersättningen minskat och under året har 
förbundet haft tjänstledigheter samt sjukskrivningar som inte ersatts fullt 
ut. Förbundet har under året tecknat avtal med Karlskoga kommuns IT-
avdelning för drift av förbundets IT som tidigare köptes av extern konsult. 
Förbundet har haft en relativt liten påverkan kostnadsmässigt av pandemin. 
De kostnader som har uppstått avser personal, städ- och förbruknings-
material som uppgår till totalt 286 tusentals kronor. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Skyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Förbundet har politiskt antagna övergripande mål som är nedbrutna i 
förebyggande verksamhet, operativ verksamhet och larmcentral. 
Förvaltningens bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är 
god inom förbundet. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och 
avskrivningskostnader. 
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Under 2020 har förbundet erhållit 7,1 miljoner kronor i driftbidrag från 
Hällefors kommun, en minskning mot föregående år med 0,7 miljoner 
kronor. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 6,0 miljoner 
kronor. Investeringarna avser tankbil till Filipstad, inomhusgym i 
Kristinehamn, ute-gym i Karlskoga, teknikutrustning, ombyggnation av 
övningsplatsen i Kristinehamn, utrustning till övningsplatsen i Karlskoga, 
kompressor till Kristinehamn samt rökskyddsutrustning. En skåpbil är 
beställd där leverans sker under 2021 och under året har släckbil till 
Storfors delvis betalats där slutregleringen kommer att ske vid leverans 
under 2021. 
 
Revisorerna rekommenderar att direktionen gör en sammanfattande 
bedömning avseende målen kopplade till god ekonomisk hushållning. De 
anser även att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning, de politiska övergripande målen samt säkerhetsmål/ 
prestationsmål med fördel bör förtydligas. Redovisningen av måluppfyllelsen 
för de övergripande politiska målen bör även utvecklas i årsredovisningen. 
 
Förvaltningen kan konstatera att överskottet som är för verksamhetsåret 2020 
ökar förbundets egna kapital till 40,0 miljoner kronor vid 2020 års utgång, 
men överskottet kommer att återbetalas till medlemskommunerna under år 
2021 enligt ändrade principer för att inte bygga ytterligare eget kapital. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2020 godkänns. 

 
- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 
 
--- 
 
Innan ärendets behandling meddelar Katja Ollila (V) att hon inte deltar i 
ärendet behandling på grund av jäv. Hon ersätts av Margeurite Wase (C) 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig 
under ärendets behandling. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2020 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
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Efter ärendets behandling återinträder Katja Ollila (V). 
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INLEDNING 

Andra året i mandatperioden 2019 – 2022 präglades i stor utsträckning av världsläget. Under året har 
direktionens mötesverksamhet till största delen fått bedrivas på distans. Trots detta har årets processer 
genomförts utan att det inverkat på verksamheten. Direktionens ledamöter saknar dock det fysiska mötet, där 
alla trivs och utbyter erfarenheter. I planeringen för året ingick även en del utbildning i samband med 
beslutsmöten, som inte har kunnat genomföras. 
De restriktioner som förbundsledningen tidigt införde med anledning av pandemin, har visat sig vara effektiva, 
då vi endast i några fall har konstaterat sjukdomsfall inom styrkorna. 
 
Ett av direktionens viktigaste arbeten under 2020 har varit förberedelserna för starten av Räddningsregion 
Bergslagen (RRB) som kom igång den 12 maj 2020. Direktionen avsåg att tidigt göra ett studiebesök hos 
ledningscentralen för RRB i Örebro, men våra restriktioner gjorde detta omöjligt. Direktionen har fortlöpande 
informerats om utvecklingen inom RRB och härigenom kunnat följa arbetet noga. 
 
En ny upphandling för företagshälsovård, genomfördes under första halvåret 2020. 
 
På direktionens oktobermöte beslutades om budget får 2021 och långtidsplan för 2022–2023. 
Förbundets budget har processats fram tillsammans med medlemskommunerna, där vi endast kunnat 
genomföra ett fysiskt möte med samrådsgruppen östra Värmland i början av april. I november godkändes 
budgeten av medlemskommunerna på distans. 
 
Direktionen har beslutat införa en webbaserad styrelseportal, Team Engine, som kommer att tas i bruk i början 
av 2021. Här ska alla styrdokument samlas, liksom handlingarna till kommande direktionsmöten. 
Varje ledamot i direktionen kan sedan logga in och botanisera bland styrdokument och handlingar inför 
direktionsmötena. 
 
Under hösten avtalade vi med Karlskoga kommun om driften av hela vår digitala plattform. 
Härigenom får vi access till deras serverkapacitet och samlade kompetens inom området. 
 
Vid årsskiftet 2021 kommer en uppdaterad lag om skydd mot olyckor och som skärper kommunernas arbete. 
Förebyggande verksamhet, tydligare ledning och förstärkt tillsyn av Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) får därmed en ökad betydelse. Under speciella förhållanden kan resurser fördelas ur ett 
nationellt perspektiv. Föreskrifter från MSB för ovanstående faktorer är under arbete och kommer på remiss 
under våren 2021. Kommunernas ansvar i detta, faller till stor del på kommunalförbundet BRT, som står väl 
förberett inför detta arbete. 
 
Direktionen har under året haft samtal i dialogform med sina revisorer för ömsesidigt utbyte och frågor. Samma 
upplägg har genomförts under tidigare år och bedömningen av utfallet från dessa möten är mycket god. 
 
Det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2020 återfinns i resultat- och balansräkningen med tillhörande 
bilagor. 
 
Direktionens ledamöter vill härmed avsluta år 2020 med att tacka all personal samt förbundsledning för ett bra 
arbete under ett mycket speciellt verksamhetsår. 
 
 
 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst  

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 

Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska insatsområdet är 

140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora 

skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från 

och till de närliggande Dalafjällen. 

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad 

för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att olyckor och 

bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Invånarna 

och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med 

hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa miljö och egendom begränsas. 

Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av cirka 200 medarbetare som till sitt förfogande har 

cirka 30 brand/räddningsfordon samt ett antal besiktnings- och transportfordon. Förbundet har 

utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan 

och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen. 

 

Insatsområde 

  

Räddningsstyrkor 

Heltidsbrandstationer 

Karlskoga 1+5 personer 

Kristinehamn 1+4 personer 

Deltidsbrandstationer:  

Filipstad 1+5 personer 

Storfors  1+4 personer 

Lesjöfors  1+4 personer 

Degerfors  1+4 personer 

Hällefors  1+5 personer 

Åtorp  1+1 personer 

 

Anspänningstider: 

Heltidsstationer: 1,5 min 

Deltidsstationer: 5 min 
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Politisk ledning  

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Räddningstjänst. Medlemskommunernas 

kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt handlingsprogram som sätter de yttersta ramarna för 

Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet.  

Bergslagens Räddningstjänsts direktion består av två ledamöter och två ersättare från Kristinehamn och 

Karlskoga kommun och från övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare. Revisionen är vald av 

respektive medlemskommuns fullmäktige. 

I antagen förbundsordning är budgetprocessens arbetsordning angiven gentemot medlemskommunerna. 

Förslag till åtgärder som innebär väsentligt förändrad verksamhet eller ändring i dokument som styr 

verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst, behandlas alltid frågan i medlemskommunernas fullmäktige 

innan sanktion för beslut ges till förbundets direktion. 

Organisation  

Den högst beslutande tjänstemannen är förbundschefen som till sin hjälp har funktionsansvariga inom 

respektive verksamhetsområden. Allt arbete bedrivs förbundsövergripande utifrån funktioner och 

områdesansvar. Direktionen har genom delegationsordningen gett förbundsledningen ett rationellt och 

ansvarsskapande arbetsförhållande.  

Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, ekonomichef, avdelningschefer, HR-specialist och 

kommunikatör. 

Förbundets åtta stationer har en utsedd stationschef vars uppgift är att samordna verksamheten på stationen 

och fungera som en länk mellan ledning och övrig personal på respektive station. 

 

ORGANISATION

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Stab

Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral

Förbundschef

Förbundsdirektion Revision
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

 Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk       

Befolkningsminskning 

Risk för befolkningsminskning i 
medlemskommunerna 
kommande år som får påverkan 
på kommunernas intäkter. Förbundet 

Löpande samverkan med 
medlemskommunerna 
(samrådsgrupp, ekonomichefsgrupp 
etcetera) 

Klimatförändring 

Större vädervariationer som 
orsakar översvämningar, 
skogsbränder och andra 
resurskrävande insatser  

Räddningstjänst-
avdelningen 

Ingår i gemensam 
räddningsorganisation, RRB  

Sämre ekonomi hos 
kommuner och 
företag kommande år 

Av ekonomiska skäl kan antalet 
bokade brandskyddsutbildningar 
minska.   Skyddsavdelningen 

Bredda utbildningskatalogen, digitala 
motsvarigheter till traditionella 
kurser finns nu 
tillgängliga. Utbildningar vi i nuläget 
inte tillhandahåller finns och frågan 
ligger fortfarande hos 
Brandskyddsföreningen.  

Pandemi 
Risk för smitta som begränsar 
verksamhetens förmåga. Förbundet 

Upprättande av pandemiplan för att 
minska risk och konsekvenser för 
smitta. 

Verksamhetsrisk       

Personal  

Oförmåga att upprätthålla 
planerad bemanning. Negativa 
effekter på personal och kvalitet. 

Räddningstjänst-
avdelningen 

Utöka poolanställningar inom 
heltidsstyrkorna. 
Rekryteringskampanjer för RIB 
(deltid) 

Längre sjukdom, 
tjänstledighet, 
avslutad tjänst eller 
liknande  

Längre frånvaro hos någon 
medarbetare innebär att 
uppsatta mål sannolikt inte kan 
uppnås. Avdelningens 
medarbetare kan inte utan 
vidare ersättas då stora delar av 
arbetsuppgifterna sker efter 
delegation, och kräver särskild 
utbildning (lägst Tillsyn A). Skyddsavdelningen 

Säkerställa att förbundet utbildar då 
arbetsuppgifterna sker efter 
delegation och kräver särskild 
utbildning (lägst Tillsyn A). På grund 
av detta är startsträckan för en 
nyrekryterad lång. 

IT-störningar/angrepp 

IT-störningar/angrepp som 
påverkar vår verksamhet 
negativt. Förbundet 

Förbundet har inlett ett IT-
samarbete med Karlskoga kommun 
för att minimera risker och 
störningar för avbrott/angrepp samt 
att förbundet får tillgång till en 
bredare kompetens inom IT-
området. 

Finansiell risk       

Finansieringsrisk Inköp av räddningsfordon Förbundet 

Upprättande av långtidsplan för årlig 
investering i tunga fordon för att 
kunna skapa en god 
likviditetsplanering i förbundet. 

Minskade intäkter 
Minskad efterfrågan av 
brandskyddsutbildningar. Skyddsavdelningen 

Bredda utbildningskatalogen, digitala 
motsvarigheter till traditionella 
kurser finns nu tillgängliga. 
Utbildningar vi i nuläget inte 
tillhandahåller finns och frågan 
ligger fortfarande hos 
Brandskyddsföreningen.  
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Händelser av väsentlig  betydelse  

• Uppstarten av det gemensamma ledningssystemet Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startade 12 

maj 2020 har krävt mycket arbete och resurser av förbundets personal under hela inledningen av året. 

En av många följder som uppstarten av RRB medför för BRT är att förbundet med start den 1 juni 

förändrade insatsledarorganisationen så att det endast finns en insatsledare i tjänst för hela förbundet. 

Förändringen utfördes på prov året ut och kommer att utvärderas innan en eventuell ändring görs i 

handlingsprogrammet. 

 

• Under de rådande omständigheterna med Covid19 har restriktioner, för att undvika smitta, införts för 

personal i utryckningstjänst, övrig personal samt för våra brandstationer. Förbundets sjukfrånvaro har 

hittills legat på en normal nivå som inte avviker nämnvärt från föregående år. 

 

• På grund av Covid-19 har den externa utbildningsverksamheten, samt även vissa tillsyner, ställts in. 

Inledningsvis under pandemin rådde stor osäkerhet kring smittläget och förbundet införde restriktioner 

bland annat rörande fysiska möten, både med utomstående och interna. Tillsyner bokades in hos 

verksamheter där så var möjligt. På grund av restriktionerna minskade intäkterna med 593 tkr för den 

externa utbildningsverksamheten. 

 

• I samband med larmcentralens budgetarbete inför 2020 höjdes två halvtidstjänster till två 75 % tjänster 

för att höja grundbemanningen och samtidigt minska vikariekostnader. Tanken är att underlätta vid 

schemaläggning för frånvaro som exempelvis sjukdom, semester och föräldraledighet.  

 

• Larmchefen har under större delen av året varit tjänstledig för att prova annan tjänst och valde att sluta 

i förbundet den 31 oktober. I samband med det har en organisationsförändring skett som gäller från den 

11 januari 2021. 

 

• Planeringen inför framtida semesterperioder, för brandmän, har blivit allt mer problematisk då det är 

svårt att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden och samtidigt upprätta rätt kompetens.  

I ett försöka att underlätta semesterplaneringen men även för att kunna täcka sjukdom, vård av barn 

samt andra ledigheter, har förbundet på prov inrättat två visstidsanställningar brandmanpool under 

2020. Årets semester fördelades på tre perioder och för det behövdes det elva vikarier, två av dessa var 

kvinnor. 

 

• Förbundet har under hösten inlett samarbete med Karlskoga kommun gällande drift av förbundets IT. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten  

Uppdrag 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för 

olycksförebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall 

med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör Bergslagens 

Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande och räddningstjänst verksamheten.  

Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor  

Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett 

med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid 

och genomföras på ett effektivt sätt. 

Uppdrag enlig förbundsordningen 

Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommuner har uppdragit åt Bergslagens 

Räddningstjänst att ansvara för räddningstjänst samt delar av den olycksförebyggande verksamheten. 

Uppdraget regleras i förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst. Uppdraget formuleras på följande sätt 

enligt 4 § i förbundsordningen:  

Bergslagens Räddningstjänst skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med 

vad som enligt lag åvilar respektive medlem. Bergslagens Räddningstjänsts ansvar och uppdrag relaterat till 

aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen. (Här innefattas bland annat verksamhet och planering 

inom områdena höjd beredskap och extraordinär händelse)  

Utöver dessa uppgifter kan Bergslagens Räddningstjänst mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig andra 

till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej strider mot den kommunala 

kompetensen. Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling gentemot 

medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där Bergslagens Räddningstjänst utför operativ insats. 

Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddningsstyrkan är snabbare än larmad ambulans, så 

kallad IVPA (I Väntan På Ambulans). IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom 

området brand/räddning och säkerhet. Utförande av restvärdesräddning i samband med räddningsinsats.  

Vision 

Visionen redovisar inriktning och de yttre ramarna för räddningstjänstens verksamhet.  

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till risker och 

olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för Bergslagens Räddningstjänst som organisation både 

operativt och i ett förebyggande skede. Olycksrisker identifieras och medvetandegörs för kommuninvånarna 

vilket minskar antalet olyckor på människor egendom och miljö. 
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Politiskt antagna övergripande mål för Bergslagens Räddningstjänst: 

Mål Måluppföljning 

Bergslagens Räddningstjänst skall betraktas som en 
organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall 
känna sig hemma på alla orter inom regionen.  
 

De förhållandevis stora geografiska avstånden och de 
olika förutsättningarna för hel respektive deltidspersonal 
försvårar målsättningen. 
Gemensamma övningar men även andra samlingar med 
medarbetare från flera stationer är ett sätt att markera 
samhörigheten. 
Skyddsavdelningens personal gör tillsyner över hela 
förbundsytan oavsett stationeringsort.  
Poolpersonalen inom räddningsavdelningen alternerar 
mellan heltidsstationerna. 
Årets pandemi har medfört restriktioner som gör att 
personalen inte ska träffas fysiskt, men möten och 
utbildningar har skett digitalt. 

Bergslagens Räddningstjänst skall vara föredöme för 
andra verksamheter som kan organiseras som 
kommunalförbund. 
 

Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men 
även på förbundsledningen. 
Förbundsordningen medför att en tydlig dialog avseende 
handlingsprogram och övergripande ekonomi som förs i 
den Samrådsgrupp som bildats mellan 
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och 
kommunchefer.  
Förbundet upplever ett väldigt gott samarbete med 
samtliga medlemskommuner och öppnar upp för fler 
samverkansområden. 

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

Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt. 
Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via 
stickprov under året. 

Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet skall stödjas av 
målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till 
en lägre kostnad. 

Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för 
verksamheterna. Måluppföljning av dessa mål sker i 
samband med delårs- och årsbokslut. 

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

Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade 
utbildningsinsatser som ger resultat på lång sikt. 
Skiftlagen på heltid utför verksamhetsbesök på skolor, 
förskolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda företag. 
Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn enligt LSO utan är 
en kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att öka 
säkerheten.  

 

Måluppföljning 

Bergslagens Räddningstjänst har ett antal prestationsmål för verksamheterna. Prestationsmålen utgår från 

förbundets vision och inriktningsmålen i handlingsprogrammet.  

Måluppfyllelsen delas in i tre kategorier, målet uppnått, målet delvis uppnått samt målet ej uppnått. För 

bedömningen målet uppnått måste målet vara minst 95 % uppfyllt och för delvis uppnått måste målet vara till 

minst hälften uppfyllt. 
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Förebyggande verksamhet     
 

Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar Måluppfyllelse 

1. Den enskilde skall genom 

effektiv tillsyn och information 

erhålla största möjliga trygghet 

gentemot brand och explosion. 

(olyckor) 

  

  

  

1a. En årlig tillsynsplan 

skall ange hur fördelning 

och prioritering av 

tillsynsobjekten sker. 

Tillsyn skall göras till 100% 

på prioriterade objekt.  

Avstämningar sker 

löpande på antalet 

tillsyner på 

prioriterade objekt vid 

avdelningsmöten. 

Med tanke på 

omständigheterna 

kring Covid-19 och 

de restriktioner det 

medförde är årets 

resultat mycket bra. 

De prioriterade 

objekt som har varit 

möjliga att tillsynas 

under året har 

utförts. 

Målet delvis 

uppnått. 

Prioriterade 

objekt: 69 av 81 

tillsynade (85%) 

Totalt 191 av 150 

tillsyner 

genomförda 

(127%). 

1b. Upprätthålla 

kompetensen hos de som 

arbetar med 

förebyggande 

brandskydd. 

Kompetenskraven anges i 

tillsyns-planen. 

Skyddsavdelningens 

kompetenskrav för 

personal är lägst 

Tillsyn A. Mätning sker 

genom dokumenterad 

kursintyg för de 

anställda. 

Målsättning 100 % 

och på sikt är även 

Tillsyn B önskvärd 

kompetens. 

Målet uppnått. 

Tillsyn A - 100 % 

Tillsyn B – 33 % 

1c. Personal i 

utryckningsstyrkan skall 

sammanlagt genomföra 

minst 30 

verksamhetsbesök per år 

enligt framtagen mall. 

Dokumentation av 

genomförda besök. 

Målsättningen är att 

samtliga 30 

verksamhetsbesök 

ska genomföras 

varje år.  

På grund av Covid-19 

har endast ett två 

verksamhetsbesök 

genomförts under 

året. 

Målet ej uppnått. 

 

1d. 100 % av kända tillbud 

och bränder på skolor 

som är relaterade till barn 

och ungdomar följs upp. 

Dokumentation av 

genomförda 

uppföljningar. 

Målsättningen är att 

samtliga kända 

tillbud ska följas upp.  

Personal från 

skyddsavdelningen 

tillsammans med 

polis genomför 

samtal på skolor 

och/eller orossamtal 

med berörd barn/ 

ungdom/förälder. 

Inga tillbud eller 

bränder som 

skulle genererat 

uppföljning har 

kommit till 

kännedom under 

perioden. 
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Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar Måluppfyllelse 

2. Antalet bostadsbränder skall 

minska. 

  

  

2a. Andelen fungerande 

brandvarnare och 

släckutrustning i bostäder 

ska öka. Vid inträffade 

bostadsbränder skall 

minst 85% av bostäderna 

ha haft fungerande 

brandvarnare. 

Statistik från 

verksamhetssystem. 

Under 2020 har BRT 

varit på brand i 

byggnad i bostäder 

91 gånger. Vid 39 av 

dessa har det inte 

funnits 

brandvarnare/ej 

fungerade 

brandvarnare.  

Resultat 58 % 

Informationssatsning

ar behöver göras i 

större utsträckning. 

 

Målet ej uppnått. 

2b. Aktiv information 

exempelvis genom 

hembesök, hemsidor och 

utbildning skall ske för att 

höja medvetenheten om 

brandskyddet. 

Uppföljning av 

informationstillfällen. 

Information via 

hemsida och 

Facebook pågår 

kontinuerligt.  

Ett arbetssätt för att 

bedöma 

brandskyddet i 

bostäder kommer att 

inledas under 2021 

via larmcentralens 

personal.  

Målet delvis 

uppnått. 

 

2c. Vid varje bostadsbrand 

skall räddningstjänsten 

göra dokumenterade 

efterbesök när människor 

skadats eller stora värden 

förstörts. 

Statistik från 

verksamhetssystem 

och dokumenterade 

efterbesök. 

 Målsättning 100 % 

En rutin för att följa 

upp dokumenterade 

efterbesök finns inte 

i dagsläget och 

behöver tas fram. 

Målet ej uppnått. 
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3. Människor som bor och vistas 

inom räddningstjänstområdet 

kan erbjudas utbildning inom 

brandskydd och övriga delar av 

räddningstjänstförbundets 

kompetensområde. 

  

3a. Medverka till att varje 

skola med 

grundskoleelever 

regelbundet utbildar alla 

ungdomar (elever) i 

årskurs 2 och 5. 

Antal utbildade elever 

sammanställs vid det 

avslutande 

utbildningstillfället.  

Rutin finns för 

brandutbildning 

skolelever (BUSE) i 

Karlskoga och 

Kristinehamn.  

Förbundet bjuder in 

till avslutande 

utbildningstillfället 

via skolornas 

rektorer och 

skolorna väljer att 

delta.  

Förbundet behöver 

utveckla arbetet i 

kommunerna med 

RiB-stationer. 

På grund av Covid-19 

har ingen BUSE 

genomförts under 

året. 

Målet ej uppnått 

3b. Minst 1500 personer 

ska årligen få utbildning 

kring brandsäkerhet. 

 Dokumenterade 

utbildningar. 

Skyddsavdelningen 

ska i möjligaste mån 

fortsätta erbjuda 

grundläggande 

brandkunskap (GBK) 

och kurs för heta 

arbeten (HA). 

Externutbildningen 

ställdes till stor del in 

under året på grund 

av Covid-19. En 

digital utbildning 

erbjöds från hösten. 

961 personer har 

utbildats, varav 148 

digitalt på distans. 

Målet delvis 

uppnått. 
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Operativ verksamhet 

       

Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar Måluppfyllelse 

1. Räddningstjänsten skall 

genomföra räddningsinsats inom 

godtagbar tid och på ett effektivt 

sätt i de fall där den enskildes 

egen förmåga ej räcker till. 

1. Vid pågående insats 

kan beredskapsstyrkorna 

omfördelas. I 

medlemskommunernas 

tätorter skall beredskapen 

organiserats så att annan 

insatsstyrka kan komma 

till tätortens brandstation 

snarast möjligt, dock 

senast inom 30 minuter. 

Samtliga larm 

kontrolleras under tre 

sammanhängande 

veckor vår och höst 

med avseende på 

svarstider. 

Målsättning 100 % 

av kontrollerade 

larm ska uppfylla 

kraven. 

Kontroller har skett 

under fyra veckor 

där totalt 93 larm 

har kontrollerats och 

fyra avvikelser har 

rapporterats (96 %). 

Målet uppnått. 

 

2. Räddningsinsatserna skall 

utföras på ett tryggt och säkert 

sätt och med rätt kompetens. 

2. Övningar och 

kompetensutbildning 

genomförs i planerad 

omfattning.  

Uppföljning av 

genomförda 

obligatoriska 

kompetensutbildninga

r och måsteövningar. 

Målsättning 100 % Inga avvikelser 

rapporterade 

3. Följa upp och ta tillvara på 

erfarenheter från inträffade 

händelser. 

  

  

3a. Alla dödsolyckor skall 

följas upp. 

Uppföljning av 

genomförd 

dokumentation. 

Målsättning 100 % 

En dödsolycka har 

hanterats under 

året. 

Målet uppnått. 

3b. En årlig statistik för 

inträffade händelser skall 

tas fram. 

Statistik från 

verksamhetssystem. 

Resultaten 

presenteras under 

RTJ-avdelningens 

nyckeltal. 

Målet uppnått. 

3c. Varje år skall minst 

åtta händelser utredas. 

Uppföljning av 

dokumenterade 

utredningar avseende 

omfattande eller unika 

olyckor. 

Målsättning 100 % 

Sex händelser har 

utretts under året 

(75%). 

Målet delvis 

uppnått. 

4. Utrustning och fordon vårdas 

så att hög 

driftsäkerhet/tillförlitlighet kan 

upprätthållas. 

4. Alla fordon och 

utrustning ska vara 

kontrollerade och 

godkända. Antalet 

avvikelser pga. bristande 

underhåll ska vara ”0”. 

Uppföljning av 

internkontroller samt 

tillbudsrapporter och 

kontroll av att 

avvikelser åtgärdas. 

Kontrollerade och 

godkända fordon 

och utrustning syftar 

till att inte tredje 

part ska påverkas. 

Målsättningen är att 

samtliga avvikelser 

ska åtgärdas.  

Inga avvikelser 

rapporterade under 

året. 

Målet uppnått. 
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5. Räddningstjänsten skall kunna 

fungera på ett godtagbart och 

effektivt sett även vid över tiden 

utdragna händelser. 

5. En årlig övning ska 

genomföras i syfte att 

utveckla ledningssystemet 

för att kunna hantera 

såväl dagliga händelser 

som flera samtidiga 

pågående insatser. 

Uppföljning av 

genomförd övning 

alternativt inträffad 

händelse (skarpt 

larm). 

Målsättning 100 % 

Övning inte 

genomförd med 

anledning av 

rådande läge kring 

Covid-19. 

 

Målet ej uppnått. 

 

Larmcentral 

   
 

Säkerhetsmål Prestationsmål Mätmetod Kommentar Måluppfyllelse 

Larmcentralen bör fortsätta 

arbetet med att knyta till sig fler 

kommunala fastigheter/ 

verksamheter när det gäller 

automatiska brandlarm och 

tekniska larm. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

fastighetsavdelningar för 

att kartlägga eventuella 

larm som inte är knutna 

till Larmcentralen. 

Telecall statistik för att 

se vilka automatiska 

brandlarm och 

tekniska larm som 

administreras via 

Larmcentralen.  

Larmcentralen har 

majoriteten av 

kommunernas 

automatiska 

brandlarm, 

målsättningen är nå 

upp till 100 %. 

Vid årets slut är 98 % 

av kommunernas 

larm anslutna. 

Arbetet fortsätter 

med att knyta 

kommunernas larm 

till larmcentralen. 

Under våren 

kommer möten med 

kommunerna ske för 

vidare diskussioner 

och avtalsskrivning. 

Målet uppnått. 

Larmcentralen bör ha möjlighet 

utifrån kommunernas önskemål, 

även bevaka kommunernas 

objekt och fastigheter via 

kamerabevakning. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

säkerhetssamordnare för 

att öka medvetenheten 

kring möjligheterna med 

kameraövervakning. 

Antalet 

kameraövervakade objekt 

bör öka över tid.  

Antal kamera-

övervakningar. 

Den tekniska 

lösningen är ännu 

inte klar för att 

kunna erbjuda 

tjänsten. Arbetet 

kommer att fortsätta 

under 2021. 

Målet ej uppnått 

 

Larmcentralen ska förmedla 

identifierade risker vidare till 

samtliga sex medlemskommuner. 

Risklinjen bör vara känd 

hos kommuninvånaren. 

Antalet inkomna risk-

anmälningar.  

Endast två 

kommuner använder 

sig av Risklinjen. 

Ingen mätning gjord 

2020. Målet kommer 

att tas bort från 

2021. 

Målet ej uppnått.  
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Larmcentralen ska öka antalet 

nattillsyn med kamera för 

brukare som har trygghetslarm 

inom medlemskommunerna. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

socialtjänst 

Antal inkopplade 

kameror. 

Målsättningen är att 

antalet ska öka över 

tid och på lång sikt 

att alla medlems-

kommuner nyttjar 

tekniken. 

Under året har 

antalet inkopplade 

kameror sjunkit från 

14 till 8. 

Arbete med att 

använda befintlig 

plattform för 

trygghetslarm för 

tillsynerna är 

påbörjat och 

tjänsten kommer 

snart kunna erbjudas 

till våra medlems-

kommuner. 

Målet delvis 

uppfyllt. 

 

Larmcentralen ska arbeta 

förebyggande hos brukare med 

trygghetslarm. 

Trygghetskontroll 

genomförs i samband 

med installation av 

trygghetslarm. 

Antal genomförda 

trygghetskontroller 

mäts via 

verksamhetssystem.  

I samband med 

installation av 

trygghetslarm utförs 

en trygghetskontroll, 

det vill säga att en 

kontroll av att 

hemmet är tryggt 

och säkert. 

På grund av Covid-19 

har arbetet skjutits 

fram och beräknas 

starta 2021. 

Målet ej uppnått 

 

Internkontroll 

Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna kontrollen av förbundets verksamhet 

skall ske. Av dokumentet framgår det att direktionen efter riskbedömning årligen ska anta ett beslut om ett antal 

verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet ska det framgå beslutat verksamhetsområde, 

kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall utföra den interna kontrollen. 

Direktionen ska inför valet av punkter för varje års internkontroll göra en bedömning av risker inom förbundets 

verksamheter som kan vara föremål för internkontroll. Förbundsledningen har tagit fram en sammanställning av 

tänkbara punkter för internkontroll med värdering av sannolikhet och påverkan för respektive punkt. Då lagkrav 

och verksamheten förändras utifrån hur samhället förändras gör det en översyn om nya punkter bör läggas till 

eller inaktuella punkter måste tas bort. 

Direktionen har fastställt att internkontroll 2020 omfattar följande kontroller inom räddningsavdelningen:  
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- Brister i ansvar att genomföra effektiva räddningsinsatser som påbörjas inom godtagbar tid enligt 

gällande handlingsprogram  

- Brister i upprätthållande av beredskap 

Uppföljning av båda punkterna genomförs med hjälp av stickprovskontroller genom verksamhetsverktyget 

Daedalos och kontrollera efterlevnaden vid olika tidpunkter. Vid denna stickprovskontroll har en vecka per 

kvartal analyserats (vecka 7, 18, 33 och 47). 

Vecka Antal larm totalt Avvikelser insatstid, antal Avvikelser beredskap, antal 

7 27 5 1 

18 22 5 0 

33 28 0 1 

47 16 1 2 

Kommentarer: 

Antalet avvikelser avseende anspänningstid (tid från larm till station tills bilarna rullar ut, kvitterar) beror på den 

mänskliga faktorn och teknikstrul. Ibland glömmer personalen att trycka på kvitteringsknappen och ibland 

registreras inte själva knapptryckningen. Vid ingången i RRB gjordes en utbildnings- och informationssatsning 

med avseende på detta och vi ser en klar förbättring efter det att RRB infördes.  

Antalet avvikelser avseende bemanning gäller framförallt på station Filipstad där man på grund av personalbrist 

tvingats gå ner till 1+4 vissa tider på året, enligt handlingsprogrammet skall det vara 1+5. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det har brustit något i att påbörja insatser inom godtagbar tid under 

första halvåret men att åtgärder vidtagits och att målet därefter är uppfyllt. 
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Väsentliga personalförhållanden  

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta 

medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.  

Det finns heltidsanställd personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.  

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och 

Åtorp. Kravet för RiB-personal är bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen. 

Planeringen inför framtida semesterperioder, för brandmän, har blivit allt mer problematisk då det är svårt att 

erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden och samtidigt upprätthålla rätt kompetens.  I ett försöka 

att underlätta semesterplaneringen men även för att kunna täcka sjukdom, vård av barn samt andra ledigheter, 

förbundet har på prov inrättat två visstidsanställningar brandmanpool under 2020. Inför sommarsemestern 

rekryterades elva heltidsbrandmän, av dessa var två kvinnor 

För året uppgår personalkostnaden 67 mkr vilket motsvarar 95 % av den totala budgeten för personalkostnader 

(70,2 mkr). Förbundet köper in tjänst för lönehantering av den gemensamma administrativa nämnden i 

Kristinehamns kommun. 

Antalet anställda 

Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst uppgick den 31 december 2020 till 187 personer, 

82 heltidsanställda och 105 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).  

Under året har två heltidsanställda och nio räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) valt att sluta på egen 

begäran. Två räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) och två heltidsanställda har även valt att gå i pension. 

Under de närmsta fem åren har ytterligare 12 medarbetare, varav nio inom utryckningsstyrka, möjlighet att sluta 

sina anställningar genom pensionsavgång.   

På våra RiB stationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera ny räddningstjänstpersonal i beredskap 

(RiB) och det pågår ständigt försök att hitta nya. Det är även svårt att lyckas behålla personalen, detta då deras 

ordinarie arbetssituation kan ändras snabbt speciellt i de mindre kommunerna. Under 2020 har sex nya 

räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) rekryterats. 

Sjukfrånvaro 

Under de rådande omständigheterna med Covid-19 har restriktioner, för att undvika smitta, införts för personal 

i utryckningstjänst, övrig personal samt för våra brandstationer. Förbundets sjukfrånvaro har hittills legat på en 

normal nivå som inte nämnvärt avviker från föregående år. 

Tillbud- och olycksrapportering 

Under 2020 har det inkommit 15 rapporterade arbetsskador/tillbud varav sex avser någon form av personskada 

som uppstått vid utryckning, fysisk träning eller övning, medan resten avser brister i utrustning/material eller 

yttre faktorer. Skadorna följs upp systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras 

och beslutas för att minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om rök- och kemdykning samt i interna reglementen. 

Företagshälsovård 

All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har 

hälsoundersökning vart 3:e år.  Hälsoundersökningarna sköts via företagshälsovården, för närvarande har 

förbundet avtal med VarnumHälsan. 
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Under året har samtlig personal som ingår i utryckningsorganisationen genomgått hälsoundersökningar. De 

brandmän som ingår i utryckningsstyrkan och som är dimensionerade för rökdykning har genomfört tester 

(Arbets-EKG, rullbandstest) med ett godkänt tjänstbarhetsintyg som Rök- och kemdykare från företagsläkare. 

Samverkansgruppen och skyddsombud  

För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan verksamheten och de 

anställda. Tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud har förbundet regelbundna 

samverkansmöten. Skyddsombuden samverkar i egna träffar en gång per år där samtliga skyddsombud, 

huvudskyddsombudet samt förbundschef och HR-specialist deltar. Huvudskyddsombud, förbundschef och HR-

specialist deltar sedan i den gemensamma samverkansgruppen för Bergslagens Räddningstjänst.    

Jämställdhet 

Förbundet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning där män och kvinnor har lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är 21 och av dessa är det 

åtta som är i utryckningstjänst. Vid nyrekrytering läggs det stor vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor. Bland 

årets semestervikarier på brandmannasidan har två av elva vikarier varit kvinnor.  

Kompetensutveckling 

Utveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat genom att 

medarbetare utbildas via myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Beslut om att en brandman ska 

gå räddningsledning A och att en styrkeledare ska gå räddningsledning B under året har tagits.  

För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs regelbundna 

utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla 

befintlig kompetens.  

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på 

övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.  

Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas åt 

samverkan med andra myndigheter och organisationer.   

RiB personal övas utefter lokal riskbild. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål för 

räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor. 

Framtid 

Då förbundet inom en femårsperiod har 12 personer, varav nio befäl, som har möjlighet att gå i pension kommer 

rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning.   

På våra RiB stationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera ny räddningstjänstpersonal i beredskap 

(RiB) och det pågår ständigt försök att hitta nya. Samverkan med våra medlemskommuner har påbörjats för att 

locka fler kommunanställda att söka som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). 

Organisationen behöver förstärkas med ytterligare poolbrandmän, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv för att 

säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet, sjukdom med mera.  I 

ett försöka att underlätta semesterplaneringen men även för att kunna täcka sjukdom, vård av barn samt andra 

ledigheter, har förbundet på prov inrättat två visstidsanställningar brandmanpool under 2020. Dessa två 

pooltjänster kommer att bli ordinarie från och med 2021.  
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Nyckeltal personal 

Anställda 2019  2020 

Total personal 196 187 

 varav:    

 Heltidsanställda 84 821 

 Räddningspersonal i beredskap 112 105 

 Kvinnor 23 21 

 Män 173 166 

 Kvinnor %              11,7 11,2 

 Män % 88,2 88,8 

Förtroendevalda - Direktion/Revision 22 22 

      

Personalomsättning % 2019 2020 

Heltid 3,6 2,6 

Räddningspersonal i beredskap 2,6 3,1 

   

 Pension 2019  2020 

Pensionsavgångar 3 5 

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 15 14 

 varav i utryckningsstyrka (heltid) 15 12 

      

Sjukfrånvaro %  2019 2020 

Total sjukfrånvaro 3,26 3,64 

Långtidsjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro 42,94 33,67 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,71 3,07 

Sjukfrånvaro 30–49 år 2,29 2,68 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 4,37 5,06 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,4 10,16 

Sjukfrånvaro män 2,5 2,49 

   

Personalkostnader, tkr  
(inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. pensionskostnader) 

 2019 2020 

Direktion 293 204 

Revision 77 60 

Stab 2 529 3 136 

Räddningstjänst 53 041 53 987 

Skyddsavdelning 3 540 3 405 

Larmcentral 7 394 6 217 

Totalt 66 874 67 009 

  

 
1 Två vakanser finns som kommer att tillsättas under 2021. 
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Förväntad utveckling  

Kompetensförsörjningen, främst bland befäl, kommer att bli en stor utmaning då det kommer att vara stora 

pensionsavgångar inom den närmsta femårsperioden. 

Sommarsemester för brandmän kommer att bli allt mer problematisk då det är svårt att erbjuda fyra veckors 

semester under sommarperioden samtidig som andra ledigheter såsom föräldraledighet ska läggas ut. 

Rekryteringsunderlaget för semestervikarier som är brandmän eller håller på att utbilda sig till brandmän är inte 

så stort då det är hård konkurrens om sommarvikarier mellan landets räddningstjänster.  

Organisationen kommer fortfarande att behöva förstärkas genom att utökas med fler poolbrandmän, framförallt 

ur ett arbetsmiljöperspektiv och då för att säkerställa de ordinarie skiftgående brandmännens frånvaro vid 

semester, föräldraledighet, sjukdom med mera.  

Räddningsavdelningen behöver fortsatt göra årliga fordonsinvesteringar på tunga fordon i kostnadsintervallet 

3,5 – 7 mkr för att upprätthålla en fungerande vagnpark för verksamhetens ändamål. Variationerna på beloppet 

beror på den typ av fordon som behöver bytas ut, lägst kostnad för resursfordon tankbil och högst kostnad för 

resursfordon hävare/maskinstege. 

Räddningstjänsten blir alltmer teknikberoende och därmed krävs allt fler informationsbärare som datorer, 

tablets, mobiltelefoner men även nya programvaror och abonnemang till dessa informationsbärare. Detta 

kommer att ge ökade kostnader för att tillgodose behovet, utvärdering av behovet innan anskaffning är därför 

viktig. 

För att personalen ska stå väl rustad för att hantera en mängd olika typer av olyckor behövs utbildning och 

övning. Det kan förväntas ett ökat behov av utveckling av BRT:s övningsanläggningar men även att resurser 

avsätts för att kompetensutveckla personalen, även i detta avseende behövs ytterligare pool-brandmän för att 

underlätta insatsövningar och utbildningar. 

Ökat samarbete mellan de olika räddningstjänstorganisationerna som ingår i RRB och att man drar fördel av 

varandras resurser i såväl övning/utbildning som dagliga arbeten exempelvis underhåll fordon, slangtvätt med 

mera. 

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, har slutits med Region Värmland vilket kommer att 

innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen. När dessa utbildningar kommer 

att kunna genomföras är i dagsläget oklart. 

Den framtagna digitala brandutbildning som arbetades fram under relativt kort tid under hösten kommer att 

vidareutvecklas under kommande år. Hur långt utvecklingen leder och vad det kommer att resultera i är svårt 

att förutsäga beroende på det intresse målgruppen, främst våra kommuner, visar för digitala distansutbildningar. 

Personalläget inom skyddsavdelningen är oförändrad från 2020, med undantag av att en relativt stor del av 

tjänsteinnehållet hos en av medarbetarna från årsskiftet -20/-21 är flyttat till en annan funktion inom förbundet. 

Som en följd av den revision som genomfördes 2020, samt ett krav på ökat antal utförda tillsyner 2021, har 

individuella tillsynsmål satts för avdelningens personal. Till grund ligger bland annat en kartläggning av 

individuella tjänsters innehåll under en 10-veckorsperiod i slutet av 2020. 

Från 2021 kommer en form av enklare tillsynsverksamhet bedrivas i de bostäder som Larmcentralens 

larmtekniker besöker. I samband med utsättning och annan form av underhåll av trygghetslarm kommer 

larmteknikerna samtidigt att göra en enklare bedömning av brandskyddet och den individuella förmågan att 

hantera brand eller tillbud. Där särskild risk bedöms föreligga kommer kontakt tas med socialtjänsten eller 

motsvarande i aktuell kommun för vidare åtgärder. Genom att larmteknikerna genom trygghetslarmen har 
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tillträde till bostäder, dessutom bostäder där de boende generellt har större svårigheter att hantera tillbud av 

olika slag, når BRT åtminstone en viss andel av den annars ur tillsynsvinkel svårhanterade objektsgruppen 

bostäder. 

På samrådsmötet i november beslutades en modell för budgetprocessen för förbundet, där vi årligen kommer 

att ha diskussioner inför varje nytt budgetår. I samband med detta bestämdes också att förbudet ska reglera 

balanskravsresultatet årligen vid överskott gentemot medlemskommunerna. Vid eventuella underskott kommer 

en separat diskussion att tas. I dagsläget föreligger inga ekonomiska problem för förbundet som skulle påverka 

resultatregleringen.  
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Översikt över verksamhetens utveckling   

Fem år i sammandrag 2020 2019 2018 2017 2016 

       

Årets resultat (tkr) 385 -43 212 595 2 178 

       

Omsättning (tkr) 20 018 18 306 28 208 17 629 18 299 

       

Verksamhetskostnad (tkr) 107 741 112 605 108 199 100 385 98 783 

       

Självfinansierad verksamhetskostnad (%) 18,58 16,26 26,07 17,56 18,52 

       

Nettokostnad (tkr) 87 724 94 299 79 991 82 756 80 484 

       

Medlemsbidrag (tkr) 88 404 95 382 80 124 83 275 82 545 

       

Avskrivning (tkr) 4 020 3 801 3 726 3 543 3 877 

       

Finansnetto (tkr) -1 223 -1 262 0 -8 -8 

       

Investeringar (tkr) 5 986 3 514 5 237 4 853 7 739 

       

Avsatt till pensioner (tkr) 59 311 55 818 47 716 52 050 52 094 

Ansvarsförbindelse pension (tkr) 40 188 41 739 47 275 52 469 55 635 

       

Balansomslutning (tkr) 145 255 133 922 127 853 134 338 150 073 

       

Eget kapital (tkr) 39 994 39 609 39 652 39 439 38 844 

       

Soliditet (%) 28 30 31 29 26 

Kassalikviditet (%) 115 122 120 122 117 

Likviditet (tkr) 23 527 14 654 17 858 14 434 15 178 

       

Antal anställda (ej semestervikarier) 187 196 179 179 179 

 - varav räddningstjänstpersonal i beredskap 105 112    

Sjukfrånvaro (%) 3,64 3,26 4,37 6,63 4,66 

       

Antal invånare i förbundet  85 473 85 973 86 295 86 701 86 962 

       

Nettokostnad/invånare, kr 1 025 1 096 926 954 925 

Medlemsbidrag/invånare, kr 1 034 1 109 928 960 949 
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Ekonomisk redovisning  

Årets resultat 

Årets resultat är ett överskott på 385 tkr (-43 tkr), vilket är bättre än budgeterat och beror på reavinster vid 

försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. 

I samband med bokslut har förbundet har gjort en avstämning för trygghetslarmstaxan enligt den nya 

beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 353 tkr som fördelats utifrån 

medlemskommunernas antal aktiva larm i december 2020.  

Förbundet har även gjort en återbetalning av medlemsbidraget då förbundets resultat uppgick till ett överskott 

på 3,5 mkr när årets samtliga kostnader och intäkter bokförts. På samrådsgruppens möte under hösten 

bestämdes att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i balanskravsutredningen, vilket 2020 uppgick till 

drygt 3,2 mkr. 

Främsta anledningarna till överskottet på 3,5 mkr är ersättning för de tjänster förbundet har i Räddningsregion 

Bergslagen (RRB), återbetalning av medlemsbidrag från RRB, lägre personalkostnader och statliga ersättningar 

för sjuklöner och arbetsgivaravgifter på grund av Covid-19.  

Verksamhetens intäkter 

Under året har förbundet i stort sett intäkter som motsvarar budget trots lägre antal larm, delvis inställd 

externutbildning och lägre intäkter för avgifter. Det som väger upp de minskade intäkterna för dessa är främst 

intäkter för fler tillsyner (139 tkr), tjänster som förbundet bistår med inom RRB (560 tkr), försäljning av 

inventarier som inte fanns upptagna som anläggningstillgångar (154 tkr), reavinster (354 tkr) samt ökade intäkter 

larmcentralen (122 tkr). 

Den intäktsbudget som är lagd för de så kallade onödiga larmen är fortfarande något högre än verkliga 

förhållanden. Från 2021 beräknar förbundet att ha en budget som mer speglar verkligheten när det gäller 

intäkterna. 

Under våren ställdes den externa utbildningsverksamheten in helt på grund av pandemin och under hösten har 

endast några få platsbundna utbildningar genomförts. De inställda utbildningarna har resulterat i ett 

intäktsbortfall på cirka 600 tkr under året. Under hösten kom skyddsavdelningen igång med digitala utbildningar 

som har gjort intäktsbortfallet mindre än det som prognosticerades i delårsrapporten. 

Förbundet har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader samt nedsättning av arbetsgivaravgifter med 

anledning av pandemin på totalt 893 tkr under 2020. 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader uppgick till 67 mkr (66,9 mkr) exklusive pensionskostnader, vilket blev 3,2 mkr lägre än 

budgeterat. Det är ett speciellt år med tanken på pandemin som påverkar även förbundets personalkostnader. 

Under året har förbundet haft i stort sett samma antal larm på heltidsstationerna medan deltidsstationerna har 

haft 100 färre larm. För deltidsstationerna innebär det drygt 1 mkr i överskott mot budgeterade 

personalkostnader. Förbundet har under året arbetat med att få ner övertidskostnader genom att utöka med 

två visstidsanställda som kan täcka upp vid frånvaro. Resultatet har blivit lägre både övertid- och 

vikariekostnader på heltidsstationerna.  

I och med att förbundet gick med i RRB har delar av beredskapsersättningen minskat och under året har 

förbundet haft tjänstledigheter samt sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut och genererar ett överskott på cirka 

1,5 mkr. Från och med slutet av 2020 är tjänstledigheterna avslutade och en organisationsförändring har skett 

inom larmcentralen som gör att tidigare vakant tjänst är återbesatt. 
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Förbundet har under året tecknat avtal med Karlskoga kommuns IT-avdelning för drift av förbundets IT som 

tidigare köptes av extern konsult. I samband med övertagandet har några större inköp gjorts för utbyten av 

befintlig IT-utrustning. Under 2021 kommer ytterligare inköp behöva göras inom IT-området, både gällande drift 

och investering. 

Under våren skrevs ett nytt avtal gällande företagshälsovård som gäller från 1 maj 2020. Årets kostnader 

översteg budget med 100 tkr, men höll sig inom den prognos som gjorts för året. 

Inom räddningstjänsten har kostnader för reparationer och underhåll ökat jämfört med budget, men på grund 

av färre larm har kostnaderna för transportmedel minskat med 250 tkr jämfört med budget. 

Antalet utbildade deltidsbrandmän var färre än föregående år och på grund av pandemin så är kostnaderna för 

kurs, konferens och halkkörning lägre med totalt cirka 300 tkr.  

Under året har en ny beräkningsmodell för trygghetslarm tagits fram och utifrån den görs återbetalning av 

eventuella överskott som uppstår i samband med bokslut. Övergången till digitala larm har gjort att inköp av nya 

larm inte har gjorts, utan reparation och inköp av reservdelar till befintliga larm har skett.  

Förbundet har haft en relativt liten påverkan kostnadsmässigt av pandemin. De kostnader som har uppstått avser 

personal, städ- och förbrukningsmaterial som uppgår till totalt 286 tkr. 

Semesterlöneskulden har ökat med 438 tkr och skuld för upplupna löner har minskat med 318 tkr jämfört med 

föregående år. Skulden inkluderar arbetsgivaravgift inklusive avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension 

(40,15%).  

Räddningsregion Bergslagen 

Från den 12 maj 2020 ingår Bergslagens Räddningstjänst i den nya gemensamma systemledningen för 

Räddningsregion Bergslagen (RRB), en samverkan mellan 17 räddningsorganisationer. 

När budgeten för 2020 beslutades var det inte klart med de personella resurser som finns i RRB och förbundet 

hade enbart kostnaden för medlemsbidraget till RRB budgeterat, 773 tkr. Under våren blev det klart att 

förbundet har fem anställda som har en del av sin tjänst i RRB och som förbundet får ersättning för.  

Vid bokslutsavstämning för RRB fick förbundet en återbetalning på 123 tkr och nettokostnaden för RRB 2020 

uppgick till 153 tkr.  

Inför budget 2021 har helårseffekt på både kostnader och intäkter för personal budgeterats. Förbundet kommer 

då att få ta del av det statsbidrag som betalas ut till medlemskommunerna för utökad systemledning. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Förbundet gjorde under hösten kortsiktiga placeringar enligt beslutad placeringspolicy och vid årets slut 

redovisas 31 tkr i orealiserade vinster. 

Den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden uppgår till 1,2 mkr (1,3 mkr) exklusive 

löneskatt. 

Placerade medel 

Under 2020 arbetades en placeringspolicy fram i förbundet för att kunna göra kortsiktiga placeringar av kapital 

som inte används i den dagliga driften, så kallad överlikviditet. 

Tillsammans med rådgivare från Nordea har totalt 2,5 mkr placerats i nedanstående portfölj där allt kapital är 

klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen är dessa värderade till verkligt värde och den 

orealiserade vinsten är tillgodoförd årets resultat. 
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Placerade medel (tkr) 
Anskaffnings-

datum 
Anskaffnings-

värde 
Marknadsvärde  

2020-12-31 
Värdeutveckling  

(tkr) 
Värdeutveckling 

(%) 

Nordea Swedish Bond Stars 2020-09-16 450 450 0 -0,02% 

Nordea Klimatfond 2020-09-16 50 55 5 9,08% 

Institutionella Aktiefonden Sverige 2020-09-16 100 105 5 5,44% 

Institutionella räntefonden långa 
placeringar 2020-09-16 1 000 1 001 1 0,10% 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier 
Global A 2020-09-16 475 488 13 2,83% 

Nordea Hållbarhetsfond 
Obligationer Global Fund A growth 
(SEK) 2020-09-16 425 431 6 1,45% 

Summa   2 500 2 531 31 1,22% 

 

Pensionskostnader 

I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som avser 

värdesäkring av pensionsskulden redovisas från 2019 som en finansiell kostnad. Redovisningen av 

pensionskostnaderna baseras på pensionsbolaget KPA:s prognos per den 31 december 2020. 

Budgeten för 2020 års pensionskostnaderna, 12,5 mkr, baserar sig på den prognos som KPA lämnade 2018-12-

31. Under året har prognosen varit att pensionskostnaden skulle öka med 1,2 mkr utifrån KPA: prognos 2019-

12-31. Efter att den senaste beräkningen genomförts så minskade pensionskostnaderna och underskottet blev 

409 tkr (-4,8 tkr).  

I tabellen nedan presenteras framtida pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos den 31 

december 2020. 

Pensionskostnader, tkr 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 

Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL 2 378 2 404 2 423 2 458 2 471 2479 

Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL 790 855 902 932 977 1031 

Skuldförändring exkl. särskilda beslut 1 957 -467 -3 631 -3317 -2 795 -954 

Skuldförändring särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Finansiell kostnad 1 536 972 1 088 1 398 1 685 1747 

Utbetalningar ansvarsförbindelse 3 559 3 287 3 225 3 123 3 021 2789 

Utbetalningar exkl. särskilda beslut 2 579 4 278 6 680 6 952 6 777 6197 

Utbetalningar särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Totalt 12 799 11 329 10 687 9 088 12 136 13 289 

I balansräkningen vid bokslut 2020 finns en upparbetad pensionsskuld på 59,3 mkr (55,8 mkr) och motsvarande 

fordran finns uppbokad mot medlemskommunerna för att på sikt finansiera kommande pensionsutbetalningar.  

Förbundets upparbetade pensionsskuld i ansvarsförbindelsen (pensionsavsättning intjänad till och med 1997-

12-31) uppgår till 40,2 mkr (41,7 mkr) vid utgången av 2020. Denna pensionsskuld kommer att sjunka med 11,3 

mkr enligt KPA:s prognos fram till och med 2025. 

Beräkningstidpunkt 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 

Ansvarsförbindelse 40 188 37 580 35 034 32 827 30 765 28 864 

Avsatt till pensioner exkl. särskilda 
beslut 

59 311 59 816 57 273 55 354 54 244 55 037 
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Balanskravsresultat  

Årets resultat uppgår till 386 tkr och från det ska realisationsvinster på 354 tkr samt orealiserade vinster på 

kortfristiga placeringar 31 tkr räknas bort, vilket innebär att förbundets balanskravsresultat 2020 är positivt. 

Förbundet har inte något balanskravresultat att återställa från 2019 då det underskott som uppstod var på grund 

av att budgeten för 2019 inte har speglat verkligheten, bland annat antalet larm som intäkterna baserades på. 

Även det att förbundet har sedan länge en god ekonomi med bra både soliditet och kassalikviditet. I tidigare 

diskussioner med medlemskommunerna så anses det inte vara nödvändigt för förbundet att öka soliditeten och 

från och med 2020 sker en reglering av det resultat som presenteras exklusive balanskravsresultatet. I samband 

med bokslut 2020 gjordes en återbetalning till medlemskommunerna på drygt 3,2 mkr. 

Balanskravsutredning (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Årets resultat enligt resultaträkningen 386 -43 

Reducering av samtliga realisationsvinster -354 -169 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -31   

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  1 -212 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv     

Användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat 1 -212 

 

Mål kopplat till  god ekonomisk hushållning   

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart 

samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet.  

God ekonomisk hushållning tolkas i Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser ska användas där de gör 

mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i förbundet. Det 

betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska resurser ska användas 

på ett över tid hållbart sätt.  

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida handlingsberedskap för 

eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar med egna medel och att vi har en 

betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid. 

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning: 

Årets resultat ska vara positivt, utöver större och mer omfattande insatser än vad budget anger. 

Målet är uppfyllt då förbundet presenterar ett överskott (386 tkr) för 2020. 

Årets avskrivning bör inte överskrida budgeterad avskrivning 

Målet är uppfyllt då årets avskrivningar uppgår till budgeterade 4 mkr. 

Årets investering ska finansieras med egna medel  

Målet är uppfyllt då samtliga investeringar har finansierats med egna medel. 

Banklikviditeten vid bokslut bör inte underskrida 3 Milj 
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Målet är uppfyllt då banklikviditeten uppgår till 23,5 mkr.  

Till detta ska även den kortfristiga fordran som finns på medlemskommunerna räknas med. Vid utgången av 

2020 uppgår den till 5,2 mkr. 

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja utryckning inom 

angiven anspänning tid enligt handlingsprogram, (exklusive insatser med fördröjd tidsangivelse som kan 

härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen). 

Målet är uppnått. 

Kontrollperioderna har varit för larm under fyra veckor (v. 7,18,33,47) där totalt 93 larm har kontrollerats och 

fyra avvikelser har rapporterats.  

Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning och 

prioritering av tillsynsobjekten sker.  

Målet är delvis uppnått. 

Under året har restriktionerna kring Covid-19 hindrat tillsyn för 12 av de prioriterade objekten som fastställts i 

årets tillsynsplan (totalt 81 prioriterade objekt). Däremot är målet uppfyllt gällande det totala antalet tillsyner 

under året där 191 av 150 tillsyner är genomförda.   

Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån 

medlemskommunernas och Bergslagens Räddningstjänsts interna efterfrågan av larmtjänster. 

Målet är uppfyllt.  

Ett arbete med teknisk lösning för utalarmering har påbörjats i början av 2021 för att utryckningslarm ska få en 

bra presentation till RRB och ute på våra stationer och på så sätt säkerställa att rätt information syns i Respons-

APP för vår räddningspersonal.   
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DRIFTREDOVISNING 

(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 Budget 2020 Avvikelse 2020 

Stab -3 785 -4 503 -4 641 856 

Revision -265 -253 -240 -25 

Pensionskostnader -12 887 -18 465 -12 478 -409 

Räddningstjänst -69 248 -69 660 -71 574 2 326 

Skyddsavdelningen -2 479 -2 581 -2 225 -254 

Larmcentralen 646 36 0 646 

Summa nettokostnader -88 018 -95 425 -91 158 3 140 

Medlemsbidrag 88 404 95 382 91 158 -2 754 

Verksamhetens resultat 386 -43 0 386 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till totalt 11,6 mkr, varav 7 mkr är överfört från 2019.  

Totalt har 6 mkr förbrukats (52 %) vid utgången av 2020 och anledningen till att endast hälften av budgeten är 

främst eftersläpning i investering av räddningsfordon. Från 2021 räknar förbundet vara i fas med 

upphandlingarna så att investeringsutgiften kommer samma år som budgeten är lagd. Räddningsfordon har en 

leveranstid på 12–18 månader från det att upphandlingen är slutförd. 

Genomförda investeringar under året är bland annat tankbil till Filipstad, inomhusgym i Kristinehamn, ute-gym 

i Karlskoga, teknikutrustning, ombyggnation av övningsplatsen i Kristinehamn, utrustning till övningsplatsen i 

Karlskoga, kompressor till Kristinehamn samt rökskyddsutrustning. En skåpbil är beställd där leverans sker under 

2021 och under året har släckbil till Storfors delvis betalats där slutregleringen kommer att ske vid leverans under 

2021. 

Förbundet kommer att föra över 4,4 mkr till investeringsbudgeten 2021. 

I tabellen nedan redovisas förbundets materiella investeringar för 2020. 

Investeringsprojekt Budget 2020  Utfall 2020 Avvikelse 2020 

        

Stab       

IT-investeringar 250 36 214 

Inventarier fysisk träning 180 184 -4 

Inventarier övrigt 406 52 354 

Summa Stab 836 272 564 

        

Räddningstjänst       

Utryckningsfordon inklusive utrustning 9 560 4 752 4 808 

Beredskapsfordon inklusive utrustning 30 83 -53 

Rökskydd 300 291 9 

Övningsplats Kristinehamn 100 114 -14 

Övningsplats Karlskoga 115 84 31 

Utryckningsmaterial/Teknikutrustning 410 266 144 

Övrigt räddningstjänstmaterial 130 109 21 

Summa Räddningstjänst 10 645 5 699 4 946 

        

Skyddsavdelningen       

Utbildningsplats Kristinehamn 100 15 85 

Summa Skyddsavdelningen 100 15 85 

        

Totalsumma investeringar 2019 11 581 5 986 5 595 
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RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, FINANSIERINGSANALYS 

Resultaträkning 

(tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 Budget 2020 Avvikelse 2020 

       

Verksamhetens intäkter 2 20 018 18 306 20 090 72 

Verksamhetens kostnader 3 -103 721 -108 804 -105 897 -2 175 

Av- och nedskrivningar 4, 9 -4 020 -3 801 -4 000 20 

Verksamhetens nettokostnader  -87 724 -94 299 -89 807 -2 083 

       

Medlemsbidrag 5 88 404 95 382 91 158 2 754 

Statsbidrag 6 929 135 100 -829 

Resultat före finansnetto  1 609 1 219 1 451 -158 

       

Finansiella intäkter 7 31 0 0 -31 

Finansiella kostnader 8 -18 -1 -27 -9 
Finansiell kostnad för pensionsskuld 
(exkl. löneskatt) 8 -1 236 -1 261 -1 424 -188 

            

Årets resultat   386 -43 0 -386 

 

  



Årsredovisning 2020 

 

Sida 30 

Balansräkning 

(tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och inventarier 9 33 237 31 272 

Summa anläggningstillgångar  33 237 31 272 

     
Omsättningstillgångar    

Fordringar     
Fordran medlemskommuner 10 59 311 55 818 

Kortfristiga fordringar  11 29 179 32 178 

Summa fordringar  88 490 87 996 

    

Kortfristiga placeringar 12 2 531 0 

Kassa och bank 13 20 996 14 654 

    

Summa omsättningstillgångar   112 018 102 650 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  145 255 133 922 

     

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

     

Eget kapital 14 -39 994 -39 609 

Därav årets resultat  -386 43 

     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner 15 -59 311 -55 818 

     
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 16 -45 950 -38 496 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -145 255 -133 922 

     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 18 40 188 41 739 

Beräkning från KPA 2020-12-31     
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Finansieringsanalys 

(tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  386 -43 

Justering för gjorda av- och nedskrivningar 4, 9 4 020 3 801 

Justering för rörelsekapitalets förändring 17 3 139 7 841 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital  7 545 11 599 

     
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -495 -9 608 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  7 455 -1 990 

Medel från den löpande verksamheten  14 505 1 

     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -5 986 -3 514 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  354 307 

Medel från investeringsverksamheten  -5 632 -3 207 

     
Finansieringsverksamhet     
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran  0 0 

Medel från finansieringsverksamhet  0 0 

     
Årets kassaflöde  8 873 -3 206 

Likvida medel vid årets början 12, 13 14 654 17 858 

Likvida medel vid årets slut  23 527 14 654 
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NOTER 
Not 1 – Redovisningsprinciper 

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska gen en rättvisande bild över Bergslagens 

Räddningstjänst finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av 

den kommunala redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) och god 

redovisningssed. 

Grundläggande redovisningsprinciper 

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.  

Utställda kundfakturor, överstigande 5 tkr, efter den 31 december som avser redovisningsperioden har 

bokförts som tillgång och tillgodoförts på periodens resultat. 

Skulder har tagits upp till bokfört värde. 

Leverantörsfakturor och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har 

bokförts som skuld och belastat periodens resultat. 

Löner för räddningspersonal i beredskap (RiB), ersättningar för övertid och skuld för semester har bokats upp 

som interimsskuld. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen.  

De påslag som använts är följande: 

Arbetsgivaravgifter enligt lag  31,42 % 

Avtalsförsäkringar     0,03 % 

Kollektivavtalad pension    8,70 % 

Summa sociala avgifter  40,15 % 

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt har 

redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som kortfristig 

skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %. 

Kortfristiga placeringar har värderats till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar har belastat årets 

resultat. 

Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. 

Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift 

på ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.  

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som 

åsattes inventarierna. 

Avskrivningar 

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag, 

avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas 

när anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos 

Bergslagens Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).  
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Brand- och räddningsfordon   20 år 

Bilar och andra transportmedel   7–10 år 

Maskiner   5–10 år 

Inventarier    5–10 år 

 

Not 2 - Intäkter (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Myndighetsutövning 617 368 

Trygghetslarm 10 821 10 663 

Tekniska larm (årsavgifter) 3 289 2 551 

Hyror 781 764 

Avtal 1 944 1 243 

 - varav RRB 557 0 

Automatlarm (onödiga larm och hisslarm) 1 751 1 695 

Utbildning 258 667 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 354 307 

Övriga intäkter 203 49 

Summa intäkter 20 017 18 306 

    

Not 3 - Kostnader (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Personalkostnader -67 009 -66 874 

Pensionskostnader -11 583 -16 721 

Revision -205 -175 

 - varav granskning för delårsrapport och årsredovisning -50 -50 

Medlemsavgift RRB -620 0 

Lokalhyror -8 117 -7 890 

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -2 671 -2 159 

Reparation och underhåll -1 783 -1 355 

Kostnader för transportmedel -948 -1 194 

Försäkringar -494 -519 

Övriga verksamhetskostnader -10 292 -11 918 

Summa verksamhetens kostnader -103 722 -108 804 

    

Not 4 - Av- och nedskrivningar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Planmässiga avskrivningar -3 991 -3 663 

Utrangeringar -29 -138 

Summa av- och nedskrivningar -4 020 -3 801 

    

Not 5 - Kommunala medlemsbidrag (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Kristinehamn 24 929 27 107 

Karlskoga 31 170 33 456 

Filipstad 11 107 11 816 

Hällefors 7 148 7 822 

Degerfors 9 901 10 639 

Storfors 4 150 4 541 

Summa kommunala medlemsbidrag 88 404 95 382 
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Not 6 - Statliga bidrag (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

MSB 36 135 

Skatteverket 893 0 

Summa statliga bidrag 929 135 

    

Not 7 - Finansiella intäkter (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Ränteintäkter 0 0 

Orealiserade vinster kortfristiga placeringar 31 0 

Summa finansiella intäkter 31 0 

    

Not 8 - Finansiella kostnader (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Dröjsmålsränta på leverantörsfakturor 0 -1 

Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt -1 236 -1 261 

Orealiserade förluster placeringar 0 0 

Bankkostnader -18 0 

Summa finansiella kostnader -1 254 -1 262 

    

Not 9 - Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående värde 71 793 95 647 

Årets investeringar 4 133 3 497 

Pågående investeringar 1 853 18 

Årets försäljningar/utrangeringar -1 852 -27 368 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 926 71 793 

    
Ingående av- och nedskrivningar -40 521 -64 040 

Årets avskrivningar -3 991 -3 664 

Årets försäljningar/utrangeringar 1 823 27 183 

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -42 689 -40 521 

    
Planenligt restvärde 33 237 31 272 

    
Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar    
Maskiner 1 591 1 431 

Inventarier 2 002 1 820 

Bilar och andra transportmedel 25 090 24 471 

Byggnadsinventarier i annans fastighet 1 547 1 955 

Övriga maskiner och inventarier 1 218 1 569 

Pågående investeringar 1 790 26 

Planenligt restvärde 33 237 31 272 

    
   

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)    
Maskiner och inventarier 19 19 
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Not 10 - Långfristig fordran medlemskommuner (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad pensionsskuld 
från och med 1998 som hanteras via upprättade reverser. 59 311 55 818 

 - varav Kristinehamn 16 361 15 376 

 - varav Karlskoga 20 117 18 886 

 - varav Filipstad 7 759 7 320 

 - varav Hällefors 5 318 5 035 

 - varav Degerfors 662 6 270 

 - varav Storfors 3 095 2 931 

    

Not 11 - Kortfristiga fordringar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 18 705 19 783 

Övriga kortfristiga fordringar 1 411 1 363 

Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld 5 189 7 542 

Interimsfordringar 3 874 3 490 

Summa kortfristiga fordringar 29 179 32 178 

    

Not 12 - Kortfristiga placeringar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Nordea Swedish Bond Stars 450 0 

Nordea Klimatfond 50 0 

Institutionella Aktiefonden Sverige 100 0 

Institutionella räntefonden långa placeringar 1 000 0 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A 475 0 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A growth (SEK) 425 0 

Orealiserad värdereglering vid året slut 31 0 

Summa kortfristiga placeringar 2 531 0 

    

Not 13 - Kassa och bank (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Nordea 20 996 14 654 

    

Not 14 - Eget kapital (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående eget kapital -39 608 -39 651 

Återställande av eget kapital 0 0 

Årets resultat -386 43 

Summa eget kapital -39 994 -39 608 

    

Not 15 - Avsättningar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Pensionsavsättningar -47 731 -44 920 

 - varav förmånsbestämd ålderspension (FÅP) -10 928 -9 347 

 - varav särskild avtalspension -36 719 -35 478 

 - varav pension till efterlevande -30 -39 

 - varav PA-KL och äldre avtal -54 -57 

Löneskatt på pensionsavsättningar -11 580 -10 898 

Summa avsättningar -59 311 -55 818 
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Avsatt till pensioner    
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt -55 818 -47 716 

Nya förpliktelser under året -6 072 -10 704 

 - varav ränteuppräkning -576 -518 

 - varav basbeloppsuppräkning -960 -1 049 

 - varav nyintjänad pension -4 549 -4 536 

 - varav pension till efterlevande -1 -61 

 - varav övrig post 14 -4 540 

Årets utbetalningar 2 579 2 603 

Summa avsatt till pensioner -59 311 -55 818 

    
Aktualiseringsgrad 99% 99% 

    

Not 16 - Kortfristiga skulder (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder -3 621 -1 390 

Personalens källskatt -1 406 -1 232 

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 427 -4 438 

Semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 454 -4 017 

Upplupen arbetsgivaravgift, december -1 422 -1 255 

Löneskatteskuld -541 -590 

Avgiftsbestämd ålderspension -2 232 -2 309 

Övriga interimsskulder -27 845 -23 265 

Summa kortfristiga skulder -45 950 -38 495 

    

Not 17 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt 3 493 8 102 

Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -354 -307 

Differens inläsning anläggningsregister 0 46 

Summa justering för rörelsekapitalets förändring 3 139 7 841 

    

Not 18 - Ansvarsförbindelser 2020-12-31 2019-12-31 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder     
eller avsättningar    
Ingående ansvarsförbindelse -41 739 -47 275 

Försäkring IPR 0 0 

Ränteuppräkning -345 -375 

Basbeloppsuppräkning -849 -1 101 

Utbetalningar 3 559 3 694 

Ändring av diskonteringsränta 0 0 

Aktualisering 0 0 

Bromsen 0 0 

Övrig post -813 3 319 

Utgående ansvarsförbindelse -40 187 -41 739 
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VERKSAMHETERNA 

Förbundsstab  

Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en sammantaget 
låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben ansvarar för de 
övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet. 

Årets verksamhet 

Största delen av året har, som för övriga världen, handlat mycket om rådande pandemi. Staben har upprättat en 

pandemiplan som direktionen fattat beslut om. Utifrån pandemiplanen har restriktioner upprättats och 

reviderats löpande under året. Tack vare att personalen följt dessa restriktioner har förbundet haft en låg andel 

smittade med Covid-19, endast enstaka fall. 

I samband med upphandlingen av företagshälsovård sågs tjänsterna som förbundet köper över för att anpassas 

till förbundets behov. Det nya avtalet för företagshälsovården har tecknats från 1 maj och först när det har gått 

ett år kan vi jämföra kostnaderna mot tidigare avtal. 

Under året har förbundet arbetat med digitalisering såsom elektronisk fakturering, övergång till Office365, fler 

moduler och APP i verksamhetsstödet Daedalos. I slutet av året infördes Team Engine, en styrelseportal som 

kommer att underlätta arbetet gentemot förbundets direktion.  

Förbundet har fört diskussioner med Karlskoga kommuns IT-avdelning om ett samarbete och under hösten 

skrevs avtal om att de sköter förbundets IT-drift och support. En del större inköp av IT-utrustning har gjorts för 

utbyte av befintlig utrustning. 

I samband med att förbundets avtal med Karlskoga kommun gällande pensionshantering sas upp gjordes en 

inventering av arbetsuppgifterna inom stabsfunktionerna och arbetsfördelningen sågs över mellan de olika 

funktionerna. 

I samband med att förbundet gick in i Räddningsregion Bergslagen (RRB) startades nätverk för områdena 

ekonomi och personal. 

Ekonomiskt resultat 

Staben redovisar ett överskott på 470 tkr vilket främst beror på att medlen för oförutsett (200 tkr) inte förbrukats 

och att den statliga ersättningen för sjuklönekostnader samt nedsättning av arbetsgivaravgifter i samband med 

Covid-19 har bokförts på staben. 

Nyckeltal 

Förbundsstaben har i dagsläget inga fastställda nyckeltal att redovisa. 

Framtid 

Samarbetet med den leverantör som skulle ta fram förbundets grafiska profil fick avbrytas under hösten. Men 

arbetet med den grafiska profilen kommer att fortsätta så fort en ny samarbetspartner finns.  

I samband med resultatet av den IT-revision som gjordes framkom det att förbundet behöver se över policy och 

riktlinjer. Ett arbete som har påbörjats och som ska redovisas för direktionen under 2021. 

En genomgång av förbundets samtliga policy kommer att göras i samband med att dessa ska läggas ut i 

styrelseportalen. I nästa steg så är det förbundets riktlinjer som ses över. 
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Förbundet kommer att satsa på IT-området för att bli mer digitaliserade. Exempelvis kommer lönehantering i 

verksamhetsstödssystemet Daedalos att utvecklas, införa ett intranät och påbörja arbetet med E-arkiv. Även 

upphandling är ett område som ska förbundet ska jobba mer med tillsammans med våra medlemskommuner. 

För att förbundet ska få den röda tråden i målstyrningen kommer det under 2021 införas en modell för hur 

målen ska nå ut till personalen. Det ska vara tydligt för personalen vilka mål som är aktuella, hur de mäts och 

följs upp.  

Det kommer att vara en utmaning att rekrytera befäl, då det just nu är nio befäl som har möjlighet att gå i pension 

inom en femårsperiod. Även rekrytering av deltidsbrandmän är svårt och samverkan med våra 

medlemskommuner har påbörjats, för att locka fler kommunanställda att söka som räddningstjänstpersonal i 

beredskap (RiB). 

Organisationen behöver fortfarande förstärkas med ytterligare poolbrandmän om förbundet ska kunna erbjuda 

fyra veckors semester och bibehålla rätt kompetenser. Som semesterschemat är i nuläget så är det endast tre 

veckors semester för den personal som har mittenperioden.  

Räddningstjänst  

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra 

och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även ansvara för 

Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner. 

Årets verksamhet 

Från 1 januari 2020 började den nya organisationen av räddningsavdelningen att gälla med bland annat fasta 

skiftlag på heltidsstationerna med tydlighet i närmaste chef (SL), tydligare arbetsgivaransvar för stationscheferna 

på BRT:s alla åtta stationer där de fem stationscheferna på RIB-stationerna är underställda 

stationschef/enhetschef i Filipstad och där avdelningschefen för Räddning är närmaste chef för endast nio 

personer, istället för som tidigare all personal på avdelningen. 

I Karlskoga och Kristinehamn tillsattes två brandman pool på prov under 2020 så att varje skiftlag har en extra 

brandman med syfte att minska kostnaderna vid sjukdom, semester eller annan kortare frånvaro. Detta gör att 

man ofta är en extra person i utryckningsstyrkan (1+5 i Kristinehamn och 1+6 i Karlskoga) som är till fördel vid 

insatser och det gagnar även förbundet i stort för transporter, övningsverksamhet, underhåll och annat 

väsentligt arbete. Utfallet av detta har varit mycket bra och dessa pooltjänster permanentades med start 1 

januari 2021. 

Uppstarten av den gemensamma Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startade 12 maj 2020 krävde mycket 

arbete och resurser av förbundets personal under hela inledningen av året. Arbetet har bestått i arbetsmöten, 

teknikanpassning, utbildning för all personal i BRT med mera. En av många följder som uppstarten av RRB medför 

för BRT är att förbundet med start den 1 juni förändrar insatsledarorganisationen så att det endast finns en 

insatsledare i tjänst för hela BRT. Detta gjordes på prov under resterande året med kontinuerlig utvärdering. 

Denna utvärdering blev klar i slutet av 2020 och direktionen för BRT kommer att fatta beslut om en förändring 

av handlingsprogrammet avseende detta i början av 2021. 

Tanken var att skiftlagen på heltid skulle med start 2020 arbeta mer målinriktat med olika projekt och uppgifter 

ute i kommunerna men pandemin covid-19 nådde Sverige och från februari månad påverkades hela samhället, 

så även räddningstjänsten. Precis som för många andra verksamheter i landet har mycket blivit inställt, förskjutet 

eller förändrat och mycket tid har lagts ner för att anpassa verksamheten under denna pandemi. 

Filipstads brandstation har fått den nya tankbilen levererad till sig och den är nu i drift. Ny släckbil till Storfors är 

beställd och investeringen avser år 2020 men leverans blir under 2021. Upphandling av ny släckbil Degerfors har 
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påbörjats, investeringen avser år 2021, och genom att starta upphandlingen tidigt hoppas förbundet hamna rätt 

så att leverans av fordon sker samma år som investeringen avser. 

Under slutet av 2020 upphandlades en ny transportbil som ska ersätta en uttjänt lätt lastbil, denna transportbil 

ska användas för logistik i hela förbundet. Kommande år behövs ytterligare transportbilar att behöva köpas in av 

typen skåpbil med fem platser och avskilt lastutrymme för att ersätta de fordon som finns på RIB-stationerna. 

Under en femårsperiod kommer 500 tkr/år i investeringsbudgeten vara avsatt för detta. 

STÖRRE HÄNDELSER 

Under perioden januari-augusti 2020 har BRT haft 28 större händelser som inneburit ganska stora personella 

insatser (insats som krävt minst 30 personaltimmar totalt). 

Dessa insatser har under perioden bestått av 16 brand i byggnad (5 i Kristinehamn, 4 i Degerfors, 2 i Karlskoga, 

2 i Filipstad, 2 i Storfors och 1 i Hällefors). Inga personskador har rapporterats vid dessa bränder. 

Vidare har det inträffat 10 mark-och skogsbränder (3 förstärkning till RRB) av något större omfattning, 1 brand i 

avfall/återvinning och en drunkning/tillbud. 

16 personer har avlidit i samband med larm som BRT varit inblandade i (14 IVPA, 1 trafikolycka och 1 

självmord/suicid). 

Andra nämnvärda händelser där BRT varit hjälpta av eller behjälpliga åt RRB är: 

2020-06-03 Brand i skog eller mark Vansbro, BRT insatta i händelsen. 

2020-06-26 Brand i byggnad Örebro, BRT insatta i händelsen. 

2020-06-28  Brand i skog eller mark Molkom, BRT insatta i händelsen. 

2020-07-06 Brand i byggnad Gåsgruvan Filipstad, flera resurser från RRB inblandade. 

2020-09-10  Brand i byggnad i Karlstad, Filipstad blev dragna som förstärkning. 

2020-10-21 Gasutsläpp Säffle, Kristinehamn drogs initialt som kemresurs som övergick till beredskapshållning 

 i Karlstad. 

2020-10-27  Brand i byggnad Karlstad, Filipstad blev dragna som förstärkning.  

ÖVRIGA HÄNDELSER 

En brandinspektör som även haft funktionen insatsledare Syd (IL-S) har gått i pension från och med sista april 
och har ersatts av en nytillträdd brandinspektör tillhörande Skyddsavdelningen som även åker som IL-S. 

Årets resultat 

Intäkterna för så kallade onödiga larm är för perioden något lägre än budgeterat, då budgeten även under 2020 

var något för högt satt. Antalet onödiga larm under 2020 blev i nivå med 2019.  

Den 12 maj gick Bergslagens Räddningstjänst med i Räddningsregion Bergslagen (RRB). Kostnaden för 2020 

beräknades uppgå till 773 tkr när budgeten fastställdes. Förbundet har och kommer bistå med tjänster i RRB 

som ersättning erhålls för, vilket inte var klart då budgeten beslutades för året. För 2020 uppgår nettokostnaden 

för RRB till 153 tkr. 

På grund av antalet färre larm på RiB-stationerna så finns ett överskott på 1 mkr för personalkostnader. 

Avdelningen har även minskade personalkostnader för övertidsersättning, timvikariat och på grund av 

tjänstledigheter. Deltagandet i RRB har medfört att kostnaden för beredskapsersättning i förbundet har minskat. 

Totalt sett är personalkostnaderna inom räddningstjänst 2,7 mkr lägre än budgeterat. 

Under kommande år kommer delar av de tjänster, där personalen har en del av sin tjänst i RRB, att ses över för 

eventuell återbesättning. 

I övrigt har kostnaderna för reparationer och underhåll varit kostsamma under året, men exempelvis 

kostnaderna för utbildning och drivmedel lägre. 

 

Årets resultat blev 2,3 mkr (-82 tkr). 
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Nyckeltal 
 2016 2017 2018 2019  2020 

Antal larm (st.) 1 487 1 440 1 503 1 309 1211 

Varav:      

 Brand i byggnad 160 157 163 140 169 

 Brand ej byggnad 178 182 195 156 135 

 Trafik 227 207 210 212 173 

 Automatlarm, ej brand 474 398 342 316 311 

 Hisslarm 36 54 61 58 30 

 IVPA larm 145 107 128 126 51 

 Drunkning/tillbud 8 3 8 6 6 

 Övriga larm 259 332 396 295 336 

            

Insats per stationsområde (st.) 2016 2017 2018 2019  2020 

Karlskoga 409 400 450 359 354 

Kristinehamn 385 350 369 354 361 

Filipstad 220 216 217 195 155 

Degerfors 126 118 94 77 87 

Hällefors 117 146 119 85 118 

Storfors 72 63 74 82 67 

Lesjöfors 143 134 162 127 50 

Åtorp 15 11 18 30 19 

Annat insatsområde i RRB - - - - 14 

Framtid 

Räddningsavdelningen behöver fortsätta arbeta med kartläggningen av arbetsuppgifter för all personal och 

utveckla vissa områden såsom civilt försvar, arbetsmiljöarbete, logistik/underhåll, förebyggande med mera. För 

dessa uppgifter behöver målformuleringar tas fram och detta kommer att arbetas med under 2021. 

Fortsatt arbete för att tillsammans med övriga ingående räddningstjänster utveckla den gemensamma 

räddningsregionen RRB. 

Utvärdera utfallet av förstärkningen som genomförs med brandmanpool heltid för att minska 

övertidskostnaderna och ha som mål att få en optimal bemanning med avseende på kostnad/nytta. 

Fortsätta arbetet för att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet. 

Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i beredskap på 

våra stationer. 

 

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och ekonomiska medel vilket kan bli en utmaning, 

men förbundet får göra det bästa med de resurser som tilldelats. 

Räddningstjänstförbundet skall gemensamt med kommunerna jobba med att höja förbundets förmåga att möta 

ett väpnat angrepp. Eventuella kostnader skall tas från det stadsbidrag som kommunerna har fått för civilt 

försvar. 
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Skyddsavdelning  

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande 

verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, 

utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". Vidare skall 

kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde 

att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". 

I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.   

Årets verksamhet 

Den sista april gick en av skyddsavdelningens medarbetare i Kristinehamn i pension. Ersättaren har gått parallellt 

sedan årsskiftet och från den 1 maj har han ersatt tjänsten som brandinspektör/insatsledare med 

utgångsplacering i Kristinehamn. 

Sedan början av mars har skyddsavdelningens verksamhet gått på sparlåga, på grund av restriktioner som 

vidtagits med anledning av Covid-19. Restriktionerna har inneburit att alla platsbundna externutbildningar ställts 

in tillsvidare. Tillsynsverksamheten har också bromsats in, dock har de inte upphört helt utan ett antal tillsyner 

vid lämpliga verksamheter (generellt där få personer vistas i en för övrigt inte uppenbart riskfylld miljö, 

exempelvis kyrkor, vandrarhem etcetera) har genomförts. Hänsyn har också tagits till hur verksamheterna själva 

ställt sig till att ta in externa i sin verksamhet. Många har undanbett sig tillsynsbesök och då har utgångspunkten 

varit att tillmötesgå deras önskemål för att istället ta ny kontakt vid senare tillfälle. Olika möten har, om de inte 

kunnat planerats om till digitalt format, ställts in eller flyttats på framtiden.  

Mellan den 16 mars och 1 september ställdes samtliga 63 inbokade brandutbildningar in och cirka 1 750 

kursdeltagare avbokades. Fram till den 16 mars och efter den 1 september kunde 38 utbildningstillfällen, varav 

12 i digital form via Teams, genomföras vilket innebär att 961 personer kunde ges brandutbildning under 2020. 

Fokus ställdes istället in på tillsyner vilket resulterade i att 191 tillsyner enligt LSO/LBE, samt 20 tillsyner i annat 

fall, utfördes mot planerade 150. 

Den enda del av ordinarie verksamhet som fortsatt i vanlig ordning är frågor och ärenden som kommit in via 

telefon eller på annat digitalt format.  

Skyddsavdelningen har under våren arbetat med nya projekt såsom Blåljuskampen och brandmusikal som skulle 

ha genomförts under våren, men på grund av rådande omständigheter har dessa fått skjutas på framtiden. 

En ny upphandling för sotning genomfördes under året där fyra av våra sex medlemskommuner ingår. 

Årets resultat 

På grund av den inställda externutbildningsverksamheten har avdelningen betydligt lägre intäkter än 

budgeterat. Då avdelningen utförde fler tillsyner än planerat har det gjort att intäkterna ändå kommer upp i 1 

mkr vilket motsvarar 69 % av budget.  

 

Årets resultat blev -254 tkr (390 tkr) 
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Nyckeltal 

 2016 2017 2018 2019  2020 

Antal utbildningstillfällen (st.) 182 120 124 82 172 

Antal utbildade i någon form av      
Brandutbildning (st.) 2 850 2 011 2 285 1 590 5893 

Genomförda tillsyner LSO/LBE 
(st.) 180 180 170 135 191 

Övriga förebyggande ärenden,       
Tillstånd, remisser, rådgivning 
etcetera (st.) 377 475 428 311 362 

Tillståndsärenden (st.) 72 62 31 56 56 

Brandutbildning skolelever (st.) 1 624 1 405 1 400 1 886 04 

Framtid 

I det korta perspektivet ska skyddsavdelningen försöka sätta sin organisation, där hälften är relativt nya i sina 

roller. Dessutom ska utfallet av indelningen i distrikt norr och syd utvärderas. Myndighetsutövning, främst i form 

av tillsyn, tillståndsgivning och annan ärendehantering samt rådgivning åt företag och allmänhet, kommer 

fortsatt att vara huvuduppdraget. 

Ett eftersatt och svåråtkomligt område är försöka höja brandskyddet i bostäder. Att hitta fungerande former för 

hembesök i bostäder har visat sig svårt. Kanske kommer det att visa sig att information via sociala medier är den 

väg som visar sig framkomlig för att nå ut med information, arbetet med att hitta lösningar för detta fortsätter. 

En rutin ska tillsammans med larmcentralen tas fram för hur larmtekniker kan dokumentera brandskydd vid 

hembesök gällande trygghetslarm. 

En av skyddsavdelningens nyrekryteringar har fallenhet för att driva brandförebyggande arbete i projektform 

och ambitionen är att utnyttja den kompetensen. Exempel som inletts under året men som på grund av Covid-

19 pausats är Blåljuskampen (alla 8:e klasser), en brandmusikal i samverkan med den lokala musikskolan samt 

besök i förskolor. Dessa projekt drivs i Kristinehamn och är tänkta att ske årligen, och om utfallet blir positivt 

kanske flera kommuner kan inkluderas om formerna för detta kan hittas.  

 

Larmcentral  

Att vara Bergslagens räddningstjänsts egen televäxel, larm- och kommunikationscentral samt sambands- och 

ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som utalarmeringscentral för utryckningsstyrkan 

samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand medlemskommunerna. 

Larmcentralen ska vara självfinansierad vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska 

bäras av verksamheten själv. 

Årets verksamhet 

I samband med larmcentralens budgetarbete inför 2020 höjdes två halvtidstjänster till två 75 % tjänster för att 

höja grundbemanningen och samtidigt minska vikariekostnader. Tanken var att underlätta vid schemaläggning 

för frånvaro som exempelvis sjukdom, semester och föräldraledighet och det har under året visat sig vara positivt 

både för personal och ekonomi. En personal inom larmcentralen är utsedd till förbundets dataskyddsombud och 

har det som en del i sin tjänst. 

 
2
 63 inställda utbildningstillfällen 

3 1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen.  
4 Inga avslutande BUSE genomförts på brandstationerna, vilket brukar vara 1400–1800 elever 
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Under året har larmchefen varit tjänstledig för annat arbete och valde att lämna in sin avskedsansökan under 

hösten. Detta har möjliggjort en översyn av larmcentralens organisation där några förändringar kommer att ske 

i början av 2021. Ny larmchef är tidigare driftchef och i stället för att återbesätta driftchefstjänsten har denna 

ersatts med en larmteknikertjänst. Larmcentralen har haft pensionsavgång för en larmoperatör under hösten 

och rekryteringen blev klar innan årsskiftet. 

 

Larmcentralen har startat upp en ny bevakningstjänst för Länsstyrelsen i Örebro som innebär möjlighet att 

bevaka deras fältpersonal. Utvärdering av arbetet kommer att ske i början av 2021 för se om fler kan erbjudas 

tjänsten. 

 

På grund av Covid-19 har antalet installationer av trygghetslarm minskat under första delen av året men har 

sedan hösten återgått till det normala.   

Inköp av tillsynskameror (E-tillsyn) för nattillsyn inom äldreomsorg har gjorts och kommer att kunna erbjudas 

som en tjänst inom kort. 

Årets resultat 

Larmcentralen har infört ett nytt beräkningssätt för trygghetslarmstaxan som kommer gäller nya avtal från 1 

mars 2020. I samband med bokslut har förbundet har gjort en avstämning för trygghetslarmstaxan enligt den 

nya beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 353 tkr som fördelats utifrån 

medlemskommunernas antal aktiva larm i december 2020 

Larmcentralens verksamhet finansieras genom så kallad självkostnadsprincip vilket innebär att eventuella 

överskott ska fördelas till medlemskommunerna.  

 

Årets resultat blev 646 tkr (36 tkr). 

Nyckeltal 

 2016 2017 2018 2019  2020 

Tekniska larmpunkter 4 632 5 056 5 292 5 463 6 202 

      

Trygghetslarm/år/ 
medlemskommun (st.) 2 622 2 524 2 562 2 523 2 587 

varav:         

Kristinehamn 713 706 711 688 696 

Karlskoga 870 833 843 832 871 

Filipstad 322 320 355 344 379 

Hällefors 322 284 282 256 240 

Degerfors 288 264 258 266 278 

Storfors 107 117 113 124 123 

Framtid 

Larmcentralen kommer att arbeta vidare inom följande områden: 

• Omorganisationen som träder i kraft den 11 januari 2021 kommer att kräva en del arbete innan 

larmcentralen har säkerställt att det finns back-up för samtlig kompetens.  

• I samband med deltagandet i RRB har den interna försäljningen av utalarmeringstjänst till räddnings-

tjänstavdelningen minskats med 25 % från den 1 januari 2021. Under våren 2021 kommer larmcentralen 

att se över schema och använda verksamhetssystemet Daedalos för schemaläggning för personal. 
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• Utryckningslarm för att få en bra presentation för RRB och ute på våra stationer. Att säkerställa att rätt 

information syns i Respons-APP för vår räddningspersonal.  

• Erbjuda samarbete med fler länsstyrelser för hemkomstkontroll av fältpersonal. 

• Den tekniska lösningen för att kunna erbjuda kamerabevakning åt kommunerna. 

• Möjligheten att knyta tekniska- och driftlarm åt andra räddningstjänster till larmcentralen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår samlade styrka till din tjänst 

www.brt.se   

 

http://www.brt.se/


  
  
  

BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 
 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-02-24 

 
Sida 

1 (15) 

                      Drnr:2021/0142–111 

   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

   

 

   Plats och tid Via Teams 09.00-11.30 
 

Beslutande Håkan Engström (s, Fsd), Yvonne Nilsson (s, Kga), Björn Nyström (m, Khn), 
Lennart Johansson (s, Sfs), Christer Olken (s, Hsf), Franz Maretta (s, Dfs), 
Christina Hjalmarsson (s, Khn), Kerstin Ekström (m, Kga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättare: 
 
 
Övriga deltagande 
 
 
 

Ulf Söhrman (m, Fsd) 
 
Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Henrik Winkler, Ekonomichef Madelene 
Hedström, Susanne Berg Larmchef, HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas 
Carlsén via Teams. 
 
 
  

Utses att justera Yvonne Nilsson  

Justeringens tid och plats 2021-03-02 

Underskrifter Sekreterare _____________________________ 
Cecilia Raner Björn 

Paragrafer § 1–12 
 

 Ordförande _____________________________ 
Lennart Johansson  

 Justerande ___________________________________________________________ 
Yvonne Nilsson  

  ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 
Sammanträdesdatum 2021-02-24 
Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
Förvaringsplats för protokollet Brandstationen i Kristinehamn 
 
 
 
Underskrift 

 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: D7D87A2B-722B-45DD-91A8-ADBDAC6B8CBF. Page 1 of 17.



  
  
  

BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 
 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2021-02-24 

 
Sida 

2 (15) 

                      Drnr:2021/0142–111 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

   

 

 
 

§ 1 
 
Årsredovisning 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Räddningstjänst har upprättat en årsredovisning per 2020-12-31. Årets 
verksamhet Uppstarten av det gemensamma ledningssystemet Räddningsregion 
Bergslagen (RRB), som startade 12 maj 2020 har krävt mycket arbete och resurser 
av förbundets personal under hela inledningen av året. En av många följder som 
uppstarten av RRB medför för BRT är att förbundet med start den 1 juni förändrade 
insatsledarorganisationen så att det endast finns en insatsledare i tjänst för hela 
förbundet. Förändringen utfördes på prov året ut och kommer att utvärderas innan 
en eventuell ändring görs i handlingsprogrammet.  
 
Under de rådande omständigheterna med Covid19 har restriktioner, för att undvika 
smitta, införts för personal i utryckningstjänst, övrig personal samt för våra 
brandstationer. Förbundets sjukfrånvaro har hittills legat på en normal nivå som 
inte avviker nämnvärt från föregående år.  
 
På grund av Covid-19 har den externa utbildningsverksamheten, samt även vissa 
tillsyner, ställts in. Inledningsvis under pandemin rådde stor osäkerhet kring 
smittläget och förbundet införde restriktioner bland annat rörande fysiska möten, 
både med utomstående och interna. Tillsyner bokades in hos verksamheter där så 
var möjligt. På grund av restriktionerna minskade intäkterna med 593 tkr för den 
externa utbildningsverksamheten.  
 
Under året har förbundet haft i stort sett samma antal larm på heltidsstationerna 
medan deltidsstationerna har haft 100 färre larm.  
 
Måluppfyllelse  
Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är uppfyllda för året. Av de 
tre verksamhetsmålen är två uppfyllda, men på grund av pandemin är målet som 
avser tillsyn delvis uppfyllt.  
 
Verksamheternas säkerhetsmål är delvis uppfyllda. Några av de prestationsmål som 
är kopplade till säkerhetsmålen har måluppfyllelsen påverkats av pandemin och de 
restriktioner pandemin medfört. Några av prestationsmålen saknar rutin eller 
arbetssätt för hur mätningar ska genomföras. Arbetet med detta pågår och 
mätningar kommer att kunna genomföras under 2021. 
  
Av de 21 prestationsmålen är:  
- Åtta uppfyllda  
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- Fem delvis uppfyllda (varav två beror på rådande pandemi)  
- Åtta ej uppfyllda (varav fyra beror på rådande pandemi)  
 
Ekonomiskt resultat  
 
Årets resultat blev ett överskott på 385 tkr (-43 tkr), vilket är bättre än budgeterat 
och beror på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade 
vinster för kortsiktiga placeringar.  
 
I samband med bokslut har förbundet har gjort en avstämning för 
trygghetslarmstaxan enligt den nya beräkningsmodellen. Detta resulterade i en 
återbetalning på 353 tkr som fördelats utifrån medlemskommunernas antal aktiva 
larm i december 2020. Förbundet har även gjort en återbetalning av 
medlemsbidraget då förbundets resultat uppgick till ett överskott på 3,5 mkr när 
årets samtliga kostnader och intäkter bokförts. På samrådsgruppens möte under 
hösten bestämdes att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i 
balanskravsutredningen, vilket 2020 uppgick till drygt 3,2 mkr.  
 
Främsta anledningarna till överskottet på 3,5 mkr är ersättning för de tjänster 
förbundet har i Räddningsregion Bergslagen (RRB), återbetalning av medlemsbidrag 
från RRB, lägre personalkostnader och statliga ersättningar för sjuklöner och 
arbetsgivaravgifter på grund av Covid-19.  
 
Årets balanskravsresultat blev 1 tkr (-212 tkr). Förbundet har inget tidigare 
balanskravsresultat att återställa. 
 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att godkänna upprättad årsredovisning 2020, för Bergslagens 
Räddningstjänst. 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Inga avvikelser noterade 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål som beslutats 
avseende god 
ekonomisk hushållning? 
 
 

Delvis Uppfyllt 

Samtliga 4 finansiella mål bedöms vara 
uppfyllda. Av 3 verksamhetsmål bedöms 
2 vara uppfyllda och 1 delvis uppfyllt.  

Det görs ingen sammanfattande 
bedömning avseende målen kopplade 
till god ekonomisk hushållning. 

 
 

Är räkenskaperna i allt 
väsentligt rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Inga avvikelser noterade 
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 Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 
ekonomiska ställning. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 
ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning för 

redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har genomförts genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som 
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-02-24 och 
medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika 
tillfällen. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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 Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 
 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets 
investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 
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God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt ett måldokument för 2020 innehållande ett antal finansiella mål 
och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att 4 av 4 
finansiella mål är uppfyllda.  

 

Finansiella mål Utfall 2020 Måluppfyllelse 

Resultatmål: Årets resultat 
ska vara positivt, utöver 
större och mer omfattande 
insatser än vad budget anger. 

Årets resultat uppgår till 386 
tkr och efter 
balanskravsutredningen 
uppgår det till 1 tkr.  

Målet uppfyllt 

Avskrivningsmål: årets 
avskrivningar bör inte 
överskrida budgeterad 
avskrivning. 

Avskrivningskostnader 
uppgår till 100 % av 
budgeterade avskrivningar.  

Målet uppfyllt 

Investeringsmål: årets 
investeringar ska finansieras 
med egna medel. 

Årets samtliga investeringar 
är finansierade med egna 
medel.  

Målet uppfyllt 

Likviditetsmål: 
Banklikviditeten vid bokslutet 
bör inte underskrida 3 mnkr. 

Banklikviditeten uppgår per 
201231 till 23,5 mnkr 
inklusive placeringar.  

Målet uppfyllt 

 

Mål för verksamheten 

 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Det är 3 verksamhetsmål varav 2 
bedöms som uppfyllda och 1 som delvis uppfyllt.  

Vidare finns fem politiskt antagna övergripande mål för Bergslagens Räddningstjänst 
samt säkerhetsmål och tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 
prestationsmålen som utvärderas. Av årsredovisningen framgår att 5 prestationsmål 
bedöms som uppfyllda, 5 som delvis uppfyllda, 9 som ej uppfyllda och 2 saknar 
bedömning.  
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Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020. 

Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning, de 
politiska övergripande målen samt säkerhetsmål/prestationsmål med fördel bör förtydligas. 
Detta för att skapa en tydligare och mer enhetlig målstruktur och grund för direktionens 
uppföljning. 

Vidare behöver redovisningen av måluppfyllelsen när de gäller de övergripande politiska 
målen utvecklas i årsredovisningen.  
 
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 
2020.  

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. 

Rättvisande räkenskaper1 

Iakttagelser 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovisningen 
upplysning om verksam-
hetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen? 

Uppfyllt 

Inga avvikelser noterade 
 

 

Är årsredovisningens resultat 
förenligt med de mål som 
beslutats avseende god 
ekonomisk hushållning? 
 
 

Delvis Uppfyllt 

Samtliga 4 finansiella mål bedöms 
vara uppfyllda. Av 3 verksamhets-
mål bedöms 2 vara uppfyllda och 1 
delvis uppfyllt.  

Det görs ingen sammanfattande 
bedömning avseende målen 
kopplade till god ekonomisk 
hushållning.  

 
 

Är räkenskaperna i allt 
väsentligt rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Inga avvikelser noterade 
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 Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi direktionen att göra en 
sammanfattande bedömning avseende målen kopplade till god ekonomisk hushållning. Vi anser 
även att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning, de politiska 
övergripande målen samt säkerhetsmål/prestationsmål med fördel bör förtydligas. 
Redovisningen av måluppfyllelsen för de övergripande politiska målen bör även utvecklas i 
årsredovisningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-02-26 
 
 
 
 
Jan Nyström 

  
 
 

 
 
Peter Aschberg 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  

 Uppdragsledare 

 

 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisionen i Bergslagens Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 2020-12-11. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 



 

  

Bergslagens 

Räddningstjänstförbund 

Revisorerna 

        Till 

Kommunfullmäktige i  

Degerfors, Filipstad, 

Hällefors, Karlskoga, 

Kristinehamns och Storfors 

kommuner 

 

För kännedom till 

Direktionen i Bergslagens 

        räddningstjänstförbund 

 

Revisionsberättelse för år 2020 
 

Vi har granskat ekonomi och verksamhet i Bergslagens räddningstjänstförbund under 

2020. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Granskningen har haft den 

omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas 

redogörelse för år 2020”. 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp 

till kommunallagens krav på en ekonomi i balans med ett mindre överskott. Vi bedömer 

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god 

redovisningssed. 

 

Direktionen har fastställt mål för god ekonomisk hushållning. Utifrån årsredovisningens 

återrapportering gör vi bedömningen att de finansiella målen uppfylls för 2020.  

 

Av årsredovisningen framgår att, av 3 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, är 

2 uppfyllda och 1 delvis uppfyllt. Direktionen har även fastställt andra övergripande mål 

för förbundet samt säkerhetsmål och tillhörande prestationsmål. Av dessa är det är det i 

huvudsak prestationsmålen som utvärderas årsredovisningen. Av årsredovisningen 

framgår att 5 prestationsmål bedöms som uppfyllda, 5 som delvis uppfyllda, 9 som ej 

uppfyllda och 2 saknar bedömning. Vi anser att kopplingen mellan verksamhetsmålen för 

god ekonomisk hushållning, de övergripande målen samt säkerhetsmål/prestationsmål 

med fördel bör förtydligas. 

 

Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att verksamhetens utfall delvis är 

förenligt med direktionens verksamhetsmål.  

 

 



 

  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en i allt 

väsentligt tillräcklig intern kontroll.  

 

 

 

Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020. 

 

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. 

 

 

 

Den 26 februari 2021 

 

 

 

 

Bergslagens räddningstjänstförbunds revisorer 

 

 

 

 

Kristina Tjärnbro Lämås    Tobias Isaksson 

Ordförande      Vice ordförande 

Kristinehamn      Karlskoga 

 

 

 

 

Björn Nordenhaag     Ottfried Eickenrodt 

Degerfors      Filipstad 

 

 

 

 

Sture Beckman     Ingemar Olsson 

Hällefors      Storfors 
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Granskning av årsredovisning 2020 
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Bergslagens 

Räddningstjänstförbund 

Revisorerna 

 

 

Revisorernas redogörelse för år 2020, bilaga till revisionsberättelse 2020 

 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed för 

kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår 

att revisorerna ska granska all verksamhet och bedöma om verksamheterna sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om direktionens interna kontroll är tillräcklig. 

De granskningar som genomförts under verksamhetsåret 2020 sammanfattas nedan: 

Granskning av delårsrapport 2020 

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2020-08-31. En översiktlig 

granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 

detaljgranskning. 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 

lagstiftning och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att 

balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2020. 

Delårsrapporten för 2020 visar ett resultat per 31 augusti på 2,1 mkr (1,8 mkr) vilket är 

2,1 mkr (1,8 mkr) bättre än budget. Enligt helårsprognosen kommer förbundet att 

redovisa ett mindre underskott för 2020 på – 110 tkr. På grund av rådande 

omständigheter kring Covid-19 är dock prognosen osäker. 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i allt väsentligt är förenligt med de 

finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2020. Enligt helårsprognosen 

kommer 3 av 4 finansiella mål prognostiseras att uppfyllas. 

Vi bedömer även att verksamhetens prognostiserade utfall till övervägande del är 

förenligt med de fastställda verksamhetsmålen i budget för 2020. Av redovisningen 

framgår att 2 av 3 verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas och 1 av 

verksamhetsmålen prognostiseras att delvis uppfyllas. 

Granskning av årsredovisning 2020 

Vi har granskat förbundets årsredovisning för år 2020. Granskningen av årsredovisningen 

innebär en bedömning av om dokumentet följer kommunallagen, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt 

de beslut som fattats när det gäller god ekonomisk hushållning. 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp 
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till kommunallagens krav på en ekonomi i balans med ett mindre överskott. Vi bedömer 

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god 

redovisningssed. 

 

Direktionen har fastställt mål för god ekonomisk hushållning. Utifrån årsredovisningens 

återrapportering gör vi bedömningen att de finansiella målen uppfylls för 2020.  

 

Av årsredovisningen framgår att, av 3 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, är 

2 uppfyllda och 1 delvis uppfyllt. Direktionen har även fastställt andra övergripande mål 

för förbundet samt säkerhetsmål och tillhörande prestationsmål. Av dessa är det är det i 

huvudsak prestationsmålen som utvärderas årsredovisningen. Av årsredovisningen 

framgår att 5 prestationsmål bedöms som uppfyllda, 5 som delvis uppfyllda, 9 som ej 

uppfyllda och 2 saknar bedömning. Vi anser att kopplingen mellan verksamhetsmålen för 

god ekonomisk hushållning, de övergripande målen samt säkerhetsmål-/prestationsmål 

med fördel bör förtydligas. 

 

Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att verksamhetens utfall delvis är 

förenligt med direktionens fastställda verksamhetsmål.  

Grundläggande granskning 2020 

Vi har översiktlig granskat om direktionen har system och rutiner för styrning, 

uppföljning, kontroll och rapportering samt att dess tillämpas på avsett sätt. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att få ett underlag för uttalandet i 

revisionsberättelsen. Den revisionsfråga som ska besvaras är om direktionens förvaltning 

skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 

tillräcklig intern kontroll. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en i allt 

väsentligt tillräcklig intern kontroll. Vi kan konstatera att Covid-19 i vissa fall har 

påverkat verksamhetens förutsättningar för måluppnåelse. 

Vi anser att det finns områden direktionen behöver arbeta vidare med och som 

sammanfattas nedan: 

• Direktionen bör säkerställa att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god 

ekonomisk hushållning, de politiska övergripande målen, samt säkerhetsmål/-

prestationsmål förtydligas.  

• Direktionen bör göra en samlad bedömning av måluppfyllelse i samband med 

delårsrapport och årsredovisning.  

• Direktionen bör säkerställa att internkontrollplanen omfattar risker av olika slag, både 

ekonomi och verksamhet.  

• Direktionen bör ange direktiv för rapportering av intern kontroll till direktionen.  
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Uppföljande granskning av IT/- informationssäkerhet och hemsida 

På vårt uppdrag har PwC gjort en uppföljande granskning av förbundets arbete med 

IT/informationssäkerhet och hemsidan.  

Syftet är att undersöka om direktionen, utifrån rekommendationerna i de tidigare 

granskningarna, vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande intern 

kontroll avseende IT/- informationssäkerhet och hemsidan. Delar som berörts i 

granskningen är bland annat; struktur, styrning, roll- och ansvarsfördelning samt resurser 

för berörda områden.  

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att direktionen, utifrån rekommenda-

tionerna i de tidigare granskningarna, i allt väsentligt har vidtagit tillräckliga åtgärder för 

att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll avseende IT/- informationssäkerhet och 

hemsidan. Det finns dock delar vi anser det är viktigt att förbundet arbetar vidare med 

och som specificeras i rekommendationerna nedan.  

• Gör en fullständig genomgång av gällande vägledningar (främst MSB och SKR) för 

att säkerställa att utveckling sker på ett ändamålsenligt sätt och att samtliga väsentliga 

delar avseende förbundets IT-styrning, IT-säkerhet och informationssäkerhet finns 

dokumenterad.  

• Fastställ vilka styrdokumenttyper som ska finnas inom förbundet och tillse att det 

alltid framgår; när de fastställts, av vilken funktion, vilken funktion som är 

dokumentägare och när de ska följas upp.  

• IT-styrning och informationssäkerhet är områden som blir allt viktigare och vi anser 

därför att direktionen bör följa upp området minst en gång per år.  

• Säkerställ att förbundets uppgifter inom ramen för arbetet med det civila försvaret 

inklusive säkerhetsskyddet tydliggörs.  

• Säkerställ att utvecklingen av hemsidan och arbetet i sociala medier, i så stor 

utsträcknings som möjligt, följer de krav på tillgänglighetsanpassning som ställs i lag 

och förordning.  

Uppföljande granskning av tillsyns- och förebyggande arbete 

På vårt uppdrag har PwC gjort en uppföljande granskning av förbundets arbete med 

tillsyn och förebyggande arbete. 

Syftet med den uppföljande granskningen är att undersöka om direktionen, utifrån den 

tidigare uppföljande granskningen, har vidtagit åtgärder som gör förbundets 

förebyggande- och tillsynsarbete mer ändamålsenligt. Delar som berörts i granskningen 

är bland annat; tillsynsplanen, resurser och arbetet med information och rådgivning till 

den enskilde. 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att direktionen utifrån den tidigare 

uppföljande granskningen, i allt väsentligt har vidtagit åtgärder som gör förbundets 

förebyggande- och tillsynsarbete mer ändamålsenligt. Det finns dock delar vi anser 

förbundet bör arbeta vidare med och som specificeras i rekommendationerna nedan. 
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• Komplettera tillsynsplanen med kompetenskrav, hur den ska följas upp samt hur till-

synsarbetet ska utvärderas som grund till att säkerställa rättssäkerhet, systematisk 

kvalitetssäkring och utveckling av tillsynsarbetet. 

• Bryt ned den planerade tillsynen på antal tjänstgöringstimmar, för att utifrån det 

kunna göra en tydligare bedömning av resursbehovet inom skyddsavdelningen som 

helhet. 

• Genomför en analys av hur tillsyns- och resursbehovet kan komma att påverkas av ett 

eventuellt borttagande av kravet på skriftlig redogörelse i LSO. 

• Tydliggör måluppföljningen kopplat till utbildningsmål genom att indikatorer med 

mått och målvärden tas fram. 

Förstudie avseende Direktionens styrning och ledning, roll och ansvarsfördelning 

På vårt uppdrag har PwC genomfört en förstudie med syfte att undersöka om direktionen 

säkerställer att det i praktiken finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan 

direktionen och samrådsgruppen och om direktionen säkerställer ett ändamålsenligt 

arbete med styrning, uppföljning och intern kontroll. Utgångspunkten är direktionens 

egen bedömning av de olika områdena, där direktionens ledamöter besvarat en enkät med 

frågor om berörda områden. 

Utifrån genomförd förstudie är bedömningen att direktionen inte helt anser att alla 

områden fungerar helt tillfredställande. Utifrån resultatet har vi identifierat några risker 

kopplat till områden vi anser det är viktigt direktionen uppmärksammar och arbetar 

vidare med under år 2021. De främsta områdena är: 

• Anpassningar av styrdokument och arbetssätt kopplat till den reviderade lagen om 

skydd mot olyckor. 

• Roll- och ansvarsfördelning mellan direktionen och samrådsgruppen. 

• Direktionens utvärdering av sitt eget arbete. 

• Direktionens aktiva åtgärder för uppfyllelse av verksamhetsmål. 

• Utbildning av direktionen i förbundets verksamheter. 

Vi bedömer inte att någon risk i nuläget utgör grund för behov av fördjupad granskning 

men revisorerna kommer att följa ovanstående områden närmare i sitt arbete under 2021. 
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Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms 
kulturfond, dnr KS 21/00070  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2020 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond,  
daterad 2021-04-08 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2020 har utdelning från fonden skett med 10 000 kronor avseende 
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett överskott med 12 918 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 9 470 kronor 
som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 2020/2021 
i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En fjärdedel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 677 437 kronor. Det fria kapitalet har 
minskat och vid årsskiftet 2020/2021 uppgår det till 39 194 kronor.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 



















Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond
Revisionsrapport 2020

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

2021-04-08
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Revision av Stiftelsen 
Ingrid Ahlströms 
Kulturfond.

Denna rapport syftar till att sammanfatta våra eventuella iakttagelser från revisionen av Stiftelsen 
Ingrid Ahlströms Kulturfond för räkenskapsåret 2020.

Rapporten fokuserar på eventuella iakttagelser från vår bokslutsgranskning. Denna ansats innebär 
att rapporten utgör en form av avvikelserapportering.
Rapporten är endast avsedd för stiftelseledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten. 
Denna rapport har stämts av med ekonomichef. 

Karlstad den 8 april 2021

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Inledning
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1. Räkenskapsrevision
 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning
 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler
 Att stiftelsen har en god intern kontroll avseende viktiga rutiner

2. Förvaltningsrevision
 Att styrelse förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen
 Att beslut inte fattats som kan innebära skada för stiftelsen
 Att stiftelsens stadgar har följts
 Att stiftelsen fullgjort sina åtaganden gällande redovisning och betalning av skatter

Revision – två delar
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Vi har i räkenskapsrevisionen 
för år 2020 haft fokus på 
följande rutiner och poster.

Räkenskapsrevision
• Hantering av stiftelsens finansiella tillgångar 

Förvaltningsrevision
• Ekonomiska konsekvenser av beslut
• Styrelsens kontroll löpande under året
• Avstämning mot stadgar
• Skatter och avgifter

Revision - fokusområden
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Räkenskapsrevision:

Den upprättade årsredovisningen för Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning per 2020-12-31.

Förvaltningsrevision:

Vi har vid årets revision inte noterat några brister i förvaltningen av stiftelsen. 

Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond

Sammanfattning
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2021-05-06  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 

 

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Hanssonska 
donation, dnr KS 21/00071  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation 2020 

KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation,  

daterad 2021-04-08 

 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 för Stiftelsen Hanssonska donation. 

 
Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 

detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 

för verksamhetsåret 2020. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 

detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 

för verksamhetsåret 2020. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2020 har utdelning från fonden skett med 52 905 kronor avseende 

läkarvård och friskvård. Totalt redovisar fonden ett överskott med  

133 776 kronor. Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 

anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 45 003 

kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 

2020/2021 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  

 

En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 

bundna kapitalet uppgår totalt till 2 937 296 kronor. Det fria kapitalet har 

ökat och vid årsskiftet 2020/2021 uppgår det till 423 703 kronor.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
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- Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 

 

- Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet 

disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 

--- 

 

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 

Jessica Jansson. 

 

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 

förslag till beslut, vilket bifalls. 

 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 

 

Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet disponeras i 

enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 



















Stiftelsen Hanssonska donationen
Revisionsrapport 2020

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

2021-04-08
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Revision av Stiftelsen 
Hanssonska
donationen.

Denna rapport syftar till att sammanfatta våra eventuella iakttagelser från revisionen av Stiftelsen 
Hanssonska donationen för räkenskapsåret 2020.

Rapporten fokuserar på eventuella iakttagelser från vår bokslutsgranskning. Denna ansats innebär 
att rapporten utgör en form av avvikelserapportering.
Rapporten är endast avsedd för stiftelseledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten. 
Denna rapport har stämts av med ekonomichef. 

Karlstad den 8 april 2021

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Inledning
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1. Räkenskapsrevision
 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning
 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler
 Att stiftelsen har en god intern kontroll avseende viktiga rutiner

2. Förvaltningsrevision
 Att styrelse förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen
 Att beslut inte fattats som kan innebära skada för stiftelsen
 Att stiftelsens stadgar har följts
 Att stiftelsen fullgjort sina åtaganden gällande redovisning och betalning av skatter

Revision – två delar
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Vi har i räkenskapsrevisionen 
för år 2020 haft fokus på 
följande rutiner och poster.

Räkenskapsrevision
• Hantering av stiftelsens finansiella tillgångar 

Förvaltningsrevision
• Ekonomiska konsekvenser av beslut
• Styrelsens kontroll löpande under året
• Avstämning mot stadgar
• Skatter och avgifter

Revision - fokusområden
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Räkenskapsrevision:

Den upprättade årsredovisningen för Stiftelsen Hanssonska donationen bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens resultat 
och ställning per 2020-12-31.

Förvaltningsrevision:

Vi har vid årets revision inte noterat några brister i förvaltningen av stiftelsen. 

Stiftelsen Hanssonska donationen

Sammanfattning
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Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 

 

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Makarna Larssons 
donation, dnr KS 21/00072  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation 2020 

KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation,  

daterad 2021-04-08 

 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 för Stiftelsen Makarna Larssons donation. 

 
Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 

detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 

för verksamhetsåret 2020. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 

detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 

för verksamhetsåret 2020. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2020 har utdelning från fonden skett med 14 495 kronor avseende 

snöröjning, städning, fotvård, stöd till anhörig samt anskaffning av 

TV/dator. Totalt redovisar fonden ett överskott med 194 825 kronor. 

Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 

anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 59 326 

kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 

2020/2021 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  

 

En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 

bundna kapitalet uppgår totalt till 4 531 694 kronor. Det fria kapitalet har 

ökat och vid årsskiftet 2020/2021 uppgår det till 563 778 kronor.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 

godkänns. 

 

- Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet 

disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 

--- 

 

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 

Jessica Jansson. 

 

Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om information kring möjligheten att 

ansöka om medel, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 

 

Vivianne Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig under ärendets 

behandling. 

 

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 

förslag till beslut, vilket bifalls. 

 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Årsredovisningen år 2020 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 

godkänns. 

 

Resultat och balansräkningen för år 2020 fastställs och resultatet disponeras i 

enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 



















Stiftelsen Makarna Larssons donation
Revisionsrapport 2020

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

2021-04-08
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Revision av Stiftelsen 
Makarna Larssons 
donation.

Denna rapport syftar till att sammanfatta våra eventuella iakttagelser från revisionen av Stiftelsen 
Makarna Larssons donation för räkenskapsåret 2020.

Rapporten fokuserar på eventuella iakttagelser från vår bokslutsgranskning. Denna ansats innebär 
att rapporten utgör en form av avvikelserapportering.
Rapporten är endast avsedd för stiftelseledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten. 
Denna rapport har stämts av med ekonomichef. 

Karlstad den 8 april 2021

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Inledning
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1. Räkenskapsrevision
 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning
 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler
 Att stiftelsen har en god intern kontroll avseende viktiga rutiner

2. Förvaltningsrevision
 Att styrelse förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen
 Att beslut inte fattats som kan innebära skada för stiftelsen
 Att stiftelsens stadgar har följts
 Att stiftelsen fullgjort sina åtaganden gällande redovisning och betalning av skatter

Revision – två delar
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Vi har i räkenskapsrevisionen 
för år 2020 haft fokus på 
följande rutiner och poster.

Räkenskapsrevision
• Hantering av stiftelsens finansiella tillgångar 

Förvaltningsrevision
• Ekonomiska konsekvenser av beslut
• Styrelsens kontroll löpande under året
• Avstämning mot stadgar
• Skatter och avgifter

Revision - fokusområden
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Räkenskapsrevision:

Den upprättade årsredovisningen för Stiftelsen Makarna Larssons donation bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens resultat 
och ställning per 2020-12-31.

Förvaltningsrevision:

Vi har vid årets revision inte noterat några brister i förvaltningen av stiftelsen. 

Stiftelsen Makarna Larssons donation

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

Kommunfullmäktige 

 
Årsredovisning för Sofint, Samordningsförbundet i Norra 
Örebro Län för år 2020, KS 21/00084 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro Län 2020 

Samordningsförbundet i Norra Örebro Läns revisionsberättelse från KPMG, 

daterad 2021-04-15 

KPMG´s Revisionsrapport 2020, daterad 2021-03-28 

 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län, Sofint, har sammanställt 

förbundets ekonomi i en årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Sofint är 

en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora som medlemmar. 

 

Sofints uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 

rehabilitering till egen försörjning. De verksamheter som förbundet 

finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. På individnivå 

verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 

samverkande parterna. Sofint stödjer också aktivt insatser som syftar till att 

skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta 

bättre. Det kan t ex handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.  

 

Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 

hälften av medlen, Region Örebro län med en fjärdedel och kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora med resterande fjärdedel. 

 

Revisionsrapporten för 2018 års revision av förbundet beskrev en rad brister i 

förbundets förvaltning och organisation. Följdverkningarna av den kritik som 

riktades mot förbundet för verksamhetsåret 2018 har även under 2020 varit 

föremål för aktivt arbete från förbundets sida. Den 31 mars 2020 avslutades 

de av förbundet finansierade insatserna mottagningsteamet och 

samverkansteamet. Fr o m 1 april 2020 finansierar förbundet istället ett 

coachingteam, där Lindesbergs kommun är projektägare. Under 2020 har 

också förbundet finansierat insatsen motivera mer, med syfte att ge 

motiverande insatser till individer som har svårt att tillgodogöra sig det 

ordinarie myndighetsutbudet av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. 
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Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 

detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 

för verksamhetsåret 2020. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 

detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 

för verksamhetsåret 2020. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Sofint redovisar totalt för 2020 ett överskott om 14 tusentalskronor. 

Resultatet är 664 tusentalskronor bättre än budgeterat resultat. Främsta 

orsaken till detta är att coachingteam förbrukat 442 tusentalskronor mindre 

än budgeterat.   

 

Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 791 

tusentalskronor, vilket motsvarar 45 procent av anslagna medel. 

Föregående år motsvarade det egna kapitalet 44 procent av anslagna medel. 

Förbundet lever således inte upp till Nationella rådets rekommendationer 

om att det egna kapitalet inte skall överstiga 20 procent, men förbundet 

skriver i årsredovisningen om sina planer för att minska det egna kapitalet. 

Förbundet budgeterar för att bedriva en verksamhet som genererar negativa 

resultat under 2021 till 2023. 

 

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör 29 procent av 

erhållna bidrag under 2020 och KPMG skriver i sin rapport att de bedömer 

andelen är något hög. KPMG rekommenderar att förbundet tar fram 

finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och 

KPMG noterar att förbundet redan sett över detta och har med det i den 

fastställda verksamhetsplanen för 2021. 

 

Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2020 

och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Samordningsförbundet i Norra Örebro Län årsredovisning för 2020 

godkänns. 

 

- Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 

 

 

 

Hans Åhnberg Jessica Jansson 

Kommunchef Ekonomichef 
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Samordningsförbundet i norra Örebro Län 
 Revisionsrapport 2020 
 
 2021-03-26 

 

1 Inledning 
1.1 Uppdraget 

Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet i norra 
Örebro Län för räkenskapsåret 2020. Granskningen har bedrivits i enlighet med god 
revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för 
revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.  
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen. 
Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande 
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för 
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna 
kontroll fungerar. 
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och 
eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets 
revision. 

1.2 Syfte 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har 
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har 
besvarats i granskningen: 
1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering 

och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning?  
2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar? 
3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2020 och 

den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång?  
4 Är den interna kontrollen är tillräcklig. 
Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning 
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet. 

1.3 Metod och avgränsning 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Samordningsförbundet i norra Örebro Län 
 Revisionsrapport 2020 
 
 2021-03-26 

planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2020. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån 
om informationen är förenlig med de finansiella delarna. 
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

— Intervjuer med berörda tjänstemän 
— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 
— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 

underlag. Översiktlig analys av övriga poster. 
— Stickprovsgranskning av attest och utanordning 
— Diskussion med processtöd/förbundssamordnare 
— Sedvanlig bokslutsgransknig 

1.4 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.4.1 Redovisningen 
— Verksamhetens intäkter 

Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 
beslut, fakturering och inbetalning. 

— Verksamhetens kostnader 
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning 
samt avklipp. 

— Kassa och bank 
Substansgranskas mot externa underlag. 

— Kortfristiga skulder 
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning 
samt avklipp. 

— Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.4.2 Intern kontroll 
— ”Ordning och reda” 
— Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och extern redovisningsbyrå 
— Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 

belopp. 
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Granskningen avser Samordningsförbund i norra Örebro Län där styrelsen är ytterst 
ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet. 

1.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av revisor Josefin Andersson under ledning av auktoriserad 
revisor Nils Nordqvist. 
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2 Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelsen 

2.1.1 Regelverk 
I lagen om kommunal bokföring och redovisning (11 kap) anges de formella kraven på 
innehållet i en förvaltningsberättelse. Det är en ny lagstiftning som gäller från och med 
2020, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare 
lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om: 

— Översikt över verksamhetens utveckling 
— Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
— Händelser av väsentlig betydelse 
— Styrning och uppföljning av verksamheten 
— God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
— Förväntad utveckling 
För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt. 

2.1.2 Vår bedömning 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens i allt väsentligt lever upp till lagkraven på hur en 
förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger utförlig 
information om vad som skett under året samt kring verksamhet och måluppfyllelse 
med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Det finns även information om 
förväntad utveckling, viktiga händelser under året vilket krävs av god sed. 
Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en 
rättvisande bild. 

2.2 Redovisningsprinciper 

2.2.1 Regelverk 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen 
skett enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.  

2.2.2 Vår bedömning 
Årsredovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet. 
Detta innebär att den skall upprättas enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
LKBR och RKR:s rekommendationer och således också god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. 
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2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 

2.3.1 Finansiella mål 
Förbundet har fastställt mål för de projekt man finansierar men förbundet har inte 
fastställt några finansiella mål för förbundet självt. Finansiella mål inom 
samordningsförbund brukar handla om att inte skuldsätta förbundet eller att följa 
Nationella Rådets rekommendationer om att hålla eget kapital inom vissa nivåer, under 
20 % av förbundets intäkter (bidrag från kommun, region och stat). Förbundet skriver i 
årsredovisningen om sina planer för att minska det egna kapitalet, och skriver också 
om Nationella Rådets rekommendation om 20 % men det är inte utformat som ett mål 
som följs upp i årsredovisningen. Förbundet budgeterar för att bedriva en verksamhet 
som genererar negativa resultat under 2021 till 2023. Styrelse har också fattat beslut 
om extra bidrag till Coachingteamet under 2021 utifrån det att projektet under 2020 inte 
fullt ut förbrukade de medel som föbundet beslutat om.  
Således finns ambitionen att följa Nationella rådet inom förbundet men det är inte 
formulerat som ett mål. 

2.3.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Förbundet hade ett eget kapital på 1 777 tkr vid ingången av år 2020. Utfallet för år 
2020 innebär intäkter från de samverkande parterna på totalt 3 986 tkr och 
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på -3 972 tkr.  
Förbundet redovisar därmed ett positivt resultat på 14 tkr och en avvikelse mot budget 
på 650 tkr vilket motsvarar 14 % av budgeterade kostnader. Den främsta orsaken till 
detta är att Coachingteam förbrukat 442 tkr mindre än budgeterat. Även övriga projekt 
har överskott men inte i samma omfattning. 
Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 791 tkr, vilket 
motsvarar 45 % av anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 44 
% av anslagna medel. Förbundet lever således inte upp till Nationella rådets 
rekommendationer om att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % men som vi 
nämnde i avsnitt 2.2.1 finns en plan och ambition för att komma ner till 20 % inom två 
år. 
Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 29 % av erhållna bidrag 
under 2020. Vi bedömer att en administrativ avgift på 29 % är något hög. Förbundet 
diskuterar också kring detta nyckeltal och tycker dels att det är för högt, dels att det är 
något missvisande. Förbundet har för år 2020 flyttat om 10 % av förbudschefens lön till 
strukturprojekt detta gör att den administrativa delen bli mindre och mer rättvisande 
utifrån vad förbundschefen faktiskt gör. Vi tycker att detta tillvägagångssätt är rimligt. 
För att fördelningen skall bli trovärdig kan en enkel tidredovisning för förbundschefen 
vara att rekommendera. Kan också vara värt att notera att procentsatsen hade varit 
lägre om förbundet lyckats förbruka sina medel i enlighet med plan. Vi noterar att 
samtliga förbund inom länet för 2021 har kommit överens om en schablon om 30%. 
Alltså att 30% av förbandschefens lön registreras som strukturinsats. 
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Vi rekommenderar vidare förbundet att ta fram finansiella mål som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning vi noterar dock att förbundet redan idag har sett över detta i 
den verksamhetsplanen för 2021 som redan är fastställd. 

2.3.3 Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet 
Förbundet har de senaste året gått igenom ett rejält förändringsarbete då förbundet i 
revisionsberättelsen för 2018 fick allvarlig kritik från revisionen. Kritiken var främst 
kopplad till verksamheten men även internkontroll och formalia runt förbundets 
förvaltning vilket vi återkommer till senare i denna rapport. I detta kapitel kommer vi 
diskutera den kritik som riktats mot förbundets verksamhet. I föregående års 
revisionsrapport går att läsa: 

”Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. Det 
får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller finansiera 
deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan endast 
finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna. 

Hyresavtal beträffande lokalen för Samverkansteamet samt FC har tecknats med privat 
aktiebolag. Förbundet har således klivit över gränsen och bedrivit rehabiliteringsverksamhet i 
egen regi. Avtalet bör omgående göras om och tecknas med någon av huvudmännen som i 
sin tur får upphandla externa och äska medel från förbundet.” 

Precis som i revisionen av föregående år, 2019, håller vi helt med om denna kritik och 
har i årets revision fortsatt att följa upp frågan. Vi konstaterade redan 2019 att styrelsen 
tagit kritiken på största allvar. För 2020 finns det avtal tecknade med Lindesbergs 
kommun som idag är huvudman för den verksamhet som tidigare bedrevs av 
förbundet. Insatsen är inte den samma och har förändrats något under 2020 och två 
separata avtal har tecknats med kommunen kring insatsen, ett avtal från 1 april till siste 
juni och ett avtal för andra halvåret.  
Förbundet är även fortsättningsvis hyresgäst för de lokaler som insatsen använder, 
föregående år letade man efter lösningar för att kommunen skulle bli hyresvärd men 
förbundet och kommunen har inte hittat någon lösning så förbundet är fortfarande 
hyresgäst i lokalerna där kommunen bedriver insatsen Coachingteam. Inte en optimal 
lösning men acceptabelt om formalia och avtal i övrigt är i sin ordning. 
Vår bedömning är att förbundet inte bedriver rehabiliteringsverksamhet utan fungerar 
som en ren finansiär av rehabiliterande insatser. 

2.3.4 Mål för verksamheten  
Förbundet har i sin verksamhetsplan fastställt verksamhetsmål inom tre områden som 
styr verksamheten, dessa områden är: 
— Mål för utvärdering av finansierade insatser 
— Mål för utveckling av implementering och integrerad samverkan  
— Mål och resultat av samverkan  
Utifrån dessa mål har förbundet satt upp ett antal delmål och aktiviteter som löpande 
följs upp under året och uppföljningen av målen presenteras tydligt i årsredovisningen. 
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Vi har också granskat mål för de projekt som förbundet finansierar, dessa framgår av 
verksamhetsplan och årsredovisning samt bilagor till årsredovisningen. Målen är 
mätbara och tydliga och rapporteras till styrelsen kvartalsvis.  

2.3.5 Uppföljning av verksamhetsmål 
I förvaltningsberättelsen för år 2020 framgår en tydlig uppföljning av beslutade mål och 
vilka aktiviteter som vidtagits under året. Strukturen och uppställningen av målen i 
årsredovisningen är föredömligt men samtligt mål som följs upp i årsredovisningen är 
inte mätbara och uppföljningen av vissa mål är mer av en redovisning över vad man 
gjort under året, man redovisar vad man gjort inte effekterna av vad man gjort. 
Vi bedömer däremot att uppföljningen kring insatsernas verksamhet är bra. Den är 
tydlig och mätbar. Förbundet mäter både ”SUS-statistik” som främst kretsar kring 
stegförflyttningar men förbundet mäter även utifrån deltagarnas upplevelse av insatsen. 
Detta görs via NNS indikatorer, ett självskattningsverktyg som tagits fram för 
samordningsförbund på nationellnivå. 
Vi bedömer att styrelsen under 2020 har stärkt förbundets uppföljning av insatserna 
och att den under 2020 är bra. Men vi rekommenderar förbundet att stärka målen för 
det egna förbundet, vi noterar dock att förbundet redan idag har sett över detta i den 
verksamhetsplanen för 2021 som redan är fastställd. 
 

2.4 Resultaträkningen 

2.4.1 Regelverk 
Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och 
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§).  

2.4.2 Vår bedömning  
Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets 
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.  
 

2.5 Balansräkningen 

2.5.1 Regelverk 
Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§). 

2.5.2 Vår bedömning 
Vi har kontrollerat att: 

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag 
— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed 
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— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt 
periodiserade 

— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen 
— Dokumentation finns till samtliga balansposter 
Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den 
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt 
lagen om kommunal redovisning. 

2.6 Kassaflödesanalys 

2.6.1 Regelverk 
I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 
redovisas (LKBR 8 kap 1§). 

2.6.2 Vår bedömning 
I årsredovisningen för år 2020 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi 
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild.  
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3 Förvaltningsrevision 
3.1 Attest och delegationsordning 

Förbundet har fastställt en delegationsordning och attestregler för förbundet som gäller 
tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en övergripande 
nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på dokumentens 
innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i samband 
med granskningen av årsbokslutet, visar att rutinerna i stort fungerar.  

3.2 Budget och verksamhetsplan 
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2020 vilken 
fastställdes den 29 november 2019. Av dokumentet framgår mål och inriktningen på 
verksamheten, organisation samt de olika insatser som skall finansieras under året. 
Även budget för 2020 samt en plan för 2021 och 2022 framgår av dokumentet. 

3.3 Finansiell rapportering 
Förbundet har en bra rutin för uppföljning av ekonomin, styrelsen får ta del av 
ekonomisk uppföljning vid varje styrelsemöte vilket framgår av styrelseprotokollen.  
Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen i september under 
2020. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje 
med god sed. 

3.4 Intern styrning och kontroll 
Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för hur den 
interna kontrollen skall genomföras under 2020. Vi har tagit del av uppföljningen av den 
interna kontrollen som presenterades för styrelsen vid sammanträden i oktober och 
november. 
Det är bra att förbundet har tagit fram en internkontrollplan och arbetar med frågan och 
regelbundet ser över sina styrdokument, en möjlig förbättring skulle kunna vara att det 
av styrelseprotokollen framgår om man noterat brister eller inte i sin kontroll. Resultatet 
av granskningen framgår dock av beslutsbilagor. 

3.5 Finansierade insatser 
Som framgått tidigare av rapporten har förbundet under 2020 genomgått en stor 
förändring och arbetat aktivt för att förändra sin verksamhet och få den i linje med 
lagar, rekommendationer och interna riktlinjer. Förbundet begär idag alltid in 
ansökningar för alla större insatser, där syfte, mål, tidsperiod och uppföljning framgår, 
som underlag för styrelsebeslut beträffande beviljande av medel. Vi har tagit in 
ansökningar och avtal med de huvudmän som driver projekten och har inte noterat 
några väsentliga fel eller avvikelser. Målen i insatserna följs också upp på ett bra sätt i 
årsredovisningen och bilagor till årsredovisningen. 
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4 Slutsats  
Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets 
redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. 
Revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål styrelsen beslutat om för verksamhet och ekonomi under perioden. Vår 
bedömning är att årsredovisningen innehåller en acceptabel uppföljning av 
verksamheten, mål för projekten och kommentarer till dessa framgår. Vi anser dock att 
det föreligger en förbättringspotential avseende förbundets måluppföljning, vilket 
framgått tidigare i rapporten. 
Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. 
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget 
och jämfört mot fg år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och 
föregående år. 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet i Norra Örebro Län, org. nr 222000–1818, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet i Norra Örebro Län för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

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

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

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

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

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

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län för år 2020. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Norra Örebro Län har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

https://www.faronline.se/dokument/r/revu0017/#REVU0017_FN13
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Lindesberg den 15 april 2021 

 

Godkänd via mejl  Godkänd via mejl 

_____________________________ _____________________________ 

Gunilla Karlsson  Erik Andersson  

Revisor utsedd av Region Örebro län Revisor utsedd av Hällefors kommun 

 

Godkänd via mejl  Godkänd via mejl 

____________________________ ____________________________ 

Roger Sandberg  Pirjo Nilsson 

Revisor utsedd av Lindesbergs kommun Revisor utsedd av Ljusnarsbergs kommun 

 

Godkänd via mejl   

____________________________ ____________________________ 

Jan Kallenbäck  Nils Nordqvist 

Revisor utsedd av Nora kommun Auktoriserad revisor, utsedd av staten 

 





 
    Lindesberg den 20 april 2021 

 

Till 

Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 

Regionfullmäktige i Region Örebro län 

Försäkringskassan  

Arbetsförmedlingen 

 

Översänder härmed Årsredovisning, revisionsberättelser och revisionsrapport för år 2020 avseende 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 

skadeståndstalan ska väckas. 

Lag (2019:914). 

 

Vi tar tacksamt emot protokollutdrag från beslut kring frågan om ansvarsfrihet. 

 

Vänligen 

 

Styrelsen i SOFINT 

gm 

Olle Kalat 

Förbundschef, SOFINT 



 

 
 E-post  Organisationsnr  

Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  

HR-enheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  

2021-05-05  

HR-enheten 
   

Ann Karlsson/HR-chef   
   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Instruktion kommunchef, Dnr  

Beslutsunderlag 
KS 2018-xx 
Förslag till reviderad instruktion och uppdragsbeskrivning för kommunchef, 
daterad 2021-05-05 

Ärendet 
 
Av Kommunallagen (SFS 2017:725) 7 kap § 1 framgår att kommunstyrelsen 
ska utse en tjänsteman som ska ha den ledande ställningen bland de anställda 
och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. I Hällefors 
kommun benämns denna tjänsteman kommunchef. 
 
Kommunstyrelsen ska också enligt kommunallagen i en instruktion fastställa 
hur kommunchefen ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. Det är 
styrelsen som beslutar vilka av kommunchefens arbetsuppgifter som ska 
regleras i instruktionen. Bestämmelsen om instruktion för kommunchef 
innebär inget förbud mot att delegera delar av detta ansvar. 
 
Hällefors kommun har utformat en instruktion och uppdragsbeskrivning för 
kommunchefen. 
 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 
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Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Annalena Järnberg  
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 



 

 
 

 

Dokumenttitel 
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Typ av styrdokument 

Policy 
Ansvarig utgivare 

Hällefors kommun 
Kommunstyrelsen 

Ansvarig författare 

 
Giltighetsdatum 

2021-xx-xx 

Dokumentförteckning 

 
Organisation 

Kommunförvaltningen 
Enhet 

Kommunförvaltningen 
Datum nästa revision 

2025-xx-xx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruktion och uppdragsbeskrivning 
för Hällefors kommuns  

Kommunchef 
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1  Målsättning 

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson och anställd av 
kommunstyrelsen. Uppdrag för kommunchefen fastställs av kommun-
styrelsen. Kommunchefen rapporterar i första hand till kommunstyrelsens 
ordförande. Uppdraget som kommunchef är komplext och förutsätter 
kontinuerlig dialog och samråd med de politiska företrädarna. Detta för att på 
bästa sätt genomföra givna uppdrag. 
 
Kommunchefen är chef för förvaltningen under kommunstyrelsen. 
Kommunchefen har ansvar för att bereda ärenden till kommunstyrelsen samt 
att verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommunchefen ska arbeta med stor 
integritet avseende information och underlag för beslut och bistå både 
majoritet och opposition i styrelsen. 
 
1.1 I kommunchefens uppdrag ingår att: 
 

I samverkan med den politiska ledningens företrädare ha en drivande roll att 
utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens organisation och 
verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv 
 
Verkställa kommunstyrelsens vision - Hällefors en attraktiv kommun 

 
Arbeta för en effektiv organisation med tydlig struktur och tydliga styrprinciper 
samt verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner  
 
Verka för att ledning, samordning, uppföljning, utvärdering och analys 
kontinuerligt utvecklas och håller hög kvalitet samt att arbetet med en god 
arbetsmiljö ständigt står i fokus 

 
Ansvara för de ärenden som framgår av Kommunstyrelsens delegeringsordning 
 
Initiera och driva kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete 

 
Ansvara för att beslutade planer, program, policys, riktlinjer, regler, 
instruktioner samt lagar och avtal efterlevs i organisationen 

 
Ansvara för en ekonomisk helhetssyn i hela organisationen 

 
Ansvara för arbetet med ledarutveckling, styrdokument samt integration och 
ansvara och bidra till att organisationen ställer sig bakom rutiner och arbetssätt. 

 
Genomföra arbetsplatsträffar (APT) samt medarbetar- och lönesamtal med 
direkt underställda chefer och medarbetare enligt gällande samverkansavtal 

 
Ansvara för de arbetsmiljöuppgifter som fördelats från kommunstyrelsens 
ordförande till kommunchef 
 

1.2 Övriga uppdrag 
 
Kommunchefen ska hålla sig informerad om verksamheten i det kommunala 
bostadsbolaget (BOAB) och ansvarar för samordningen med kommunens 
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förvaltningsorganisation. Kommunchefen ska bistå bolagsstyrelsen inför 
anställning av VD. Uppdraget gäller även inför beslut om generella 
personalförmåner eller övriga arbetsgivarpolitiska åtgärder. 
 

 
1.3 Externa kontakter 
 
I samverkan med den politiska ledningens företrädare ska kommunchefen 
representera kommunen vid externa kontakter, exempelvis Länsstyrelsen i 
Örebro län, Region Örebro län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 
Örebro Universitet, intresseorganisationer, lokalt och regionalt näringsliv 
samt lokalt föreningsliv och kommunens medborgare. 
 
1.4 Massmedia 
 
I kommunchefens uppdrag ingår att skapa ett öppet och transparent 
förhållande till media. Tillgänglighet och tydlighet ska prägla 
kommunikationsarbetet. 
 
1.5 Arbetsuppgifter i relation till politiska organ 
 
Uppdrag från kommunstyrelsen till förvaltningen ska riktas till 
kommunchefen. 
 
Kommunchefen är ytterst ansvarig för underlag till beredningen av samtliga 
ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott. 
 
Kommunchefen har ansvar för föredragningarna vid kommunstyrelsen och 
dess utskotts sammanträden. Kommunchefen får uppdra till annan 
tjänsteperson att vara föredragande. 
 
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt vid kommunstyrelsen och dess 
utskotts sammanträden. 
 
Kommunchef ska vara närvarande vid kommunfullmäktiges sammanträden 
när så kommunfullmäktiges ordförande önskar. 
 
1.6 Krisledning 
 
Kommunchefen leder och ansvarar för kommunens kris- och 
beredskapsledningsgrupp samt är ytterst säkerhetsansvarig. I detta uppdrag 
ingår även att säkerställa att rutiner utvecklas och övas i samverkan med 
Bergslagens Räddningstjänst. 
 
1.7 Uppföljning av uppdraget 
 
Uppföljning av uppdraget ska göras vid minst ett årligt utvärderingssamtal 
med kommunstyrelsens ordförande. Utvärderingssamtal ska tillsammans med 
kommunens lönekriterier vara underlag för ett årligt lönesamtal.  
 
1.8 Biträdande kommunchef 
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Kommunchefen kan utse biträdande kommunchef efter godkännande av 
kommunstyrelsen presidium. 
 
1.9 Uppdatering av föreliggande instruktion och 

uppgiftsfördelning 
 
Instruktionen ska uppdateras minst vart fjärde år eller vid förändring av 
kommunchefens uppdrag. Uppdatering fastställs av kommunstyrelsen. 
 
 
Hällefors 2021-xx-xx 
 
 
 
Annalena Järnberg   Hans Åhnberg 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors  

Telefon 0591-641 00 vx    
kommun@hellefors.se 

 



 

 
 E-post  Organisationsnr  

Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  

Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(2) 
Datum  

2021-05-06  

Kommunförvaltningen 
   

Mikael Pulkkinen   
Mikael.pulkkinen@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Kommunstyrelsen 
 

 
Projekt Hällefors Centrum-Ett centrum för alla 

Beslutsunderlag 
Underlag Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, miljöskiss tomt 
Godtemplargården. 

Ärendet 
Projektet Hällefors centrum - Ett centrum för alla - är nu i fasen dialog med 
medborgare kring utformning och gestaltning. Det finns även material från 
tidigare dialoger med näringslivet kring dessa frågor som ska vägas in och 
bearbetas. Samtidigt har rivningen av Godtemplargården fortskridit och 
platsen finns nu tillgänglig för utsmyckning. Förslag har arbetats fram i form 
av en miljöskiss för platsen. Förslaget är att det uppkomna rummet där 
Godtemplargården tidigare stod ställs i ordning som ett mötesrum för 
medborgare, skolelever och kulturskolans verksamhet. Förslaget är att forma 
platsen så den kan modifieras senare utifrån inkomna synpunkter från 
dialogerna. 

 

Social konsekvensanalys 
Den aktuella platsen är viktig att ta i  anspråk då den rumsindelar torg- och 
skolmiljön och kan bidra till en naturlig mötesplats. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Gestaltningen på platsen för Godtemplargården beräknas kosta 120000 
kronor. Material från badhusprojektet kan återanvändas här vilket håller 
ned kostnaderna.  
 
 
 
 
 



2(2) 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Bevilja medel till åtgärden med 120000 kronor. Medlen tas ur 

strategibudgeten 2021. 
 
 
 

 
 

 

Hans Åhnberg Mikael Pulkkinen 
Kommunchef Samhällsstrateg 
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Datum  

2021-05-06  

Kommunstyrelsen 
   

   
   
 
  

 
 
Utredning av VA-frågor rörande Hälgsnäs udde, dnr KS 
20/00114  

Beslutsunderlag 
Förfrågan om anslutning till Hällefors kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, Dnr SB82020-078-1 
Kompletterande uppgifter med omfattning av önskad anslutning, Dnr 
SBB2020-078-2 
Direktions beslut SBB 2020-078 
KS 2020-05-20 § 111 
PM Skyldighet att ordna med vattentjänster – En utredning om Hällefors 
kommun har ett juridiskt ansvar att ordna med vattentjänster till Lake Resort, 
daterad 2020-09-01 
PM Kostnadsbedömning av en kommunal VA-anslutning av projektet Lake 
Resort i Hällefors, daterad 2020-09-16 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2020-05-20 § 111 Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen uppdraget att utreda det juridiska ansvaret och de ekonomiska 
kostnaderna för en eventuell anslutning av vattentjänster till Hälgsnäs udde, 
Lake Resort. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i sin tur anlitat en konsult som 
genomfört en utredning kring om kommunen har ett juridiskt ansvara att 
ordna med vattentjänster. 
 
Utredningen bedömer att det i fallet med Hälgsnäs, i det fall området 
avstyckas i mindre fastigheter, är ett sådant fall där krav på att lösa 
vattenfrågan i ett större sammanhang ställs. Utredningen har också fört ett 
resonemang kring om det är möjligt för kommunen att anordna en lokal 
enskild spillvattenledning och lokal vattenkälla, vilket inte bedöms som 
troligt. 
 
Nästa fråga som utredningen har undersökt är om det skulle vara möjligt att 
lösa VA-frågan med en avtalslösning istället för att området ska tas med i ett 
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verksamhetsområde. Men om det är så att kraven i 6 § LAV är aktuella är det 
inte möjligt att teckna ett avtal istället för att inrätta ett verksamhetsområde.   
 
I detaljplanebestämmelserna ska det framgå om VA ska ske genom en allmän 
anläggning eller ordnas enskilt. Svaret på denna fråga regleras dock i 6 § 
LAV, om kraven där är aktuella måste områdes tas med i verksamhetsområdet 
och förses med allmänna vattentjänster. Hällefors kommun kommer med 
största sannolikhet vara tvungen att bilda verksamhetsområde och därmed stå 
som ansvarig för VA-försörjningen. En antagen detaljplan utan ett kommunalt 
verksamhetsområde för VA på Hälgsnäs udde kommer med största 
sannolikhet även bli överprövad av Länsstyrelsen Örebro län. Dock saknas det 
i vissa fall vägledande praxis i frågan vilket gör att det endast är en prövning i 
domstol som ger säkert besked.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
En anslutning till Hällefors kommun verksamhetsområde för Hälgsnäs 
udde, är det enda rimliga sättet att lösa VA frågan. De miljömässiga 
konsekvenserna av andra lösningar kommer inte att uppfylla de krav kring 
vattendirektiven som finns. Den frågan har även Länsstyrelsen Örebro lyft i 
tidigt skede av detaljplaneprocessen.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Den troligaste lösningen är en anslutning mellan Hälgsnäs udde, till 
Hällefors kommuns verksamhetsområde och Grythyttans reningsverk. 
Anslutningen däremellan kostar enligt kalkyl ca 7,29 miljoner kronor. 
Problematiken är att Grythyttans reningsverk är ansträngt idag och kommer 
inom kort, oavsett anslutning av Hälgsnäs udde, kräva investering i 
utbyggnad, renovering eller konvertering till pumpstation för vidare 
transport av avloppsvatten till Hällefors reningsverk som har stor 
överkapacitet. Den konverteringen och sammankopplingen kostar enligt 
kalkyl ca 40,5 miljoner kronor. Detta ger en sammantagen kostnad för 
anslutningen på ca 47,8 miljoner kronor. Beräknad anslutningsavgift för 
Lake Resort är 6,7 miljoner kronor vilket ger en total projektkostnad för 
Hällefors kommun på 41 miljoner kronor. Detta kommer belasta VA 
kollektivet om Hälgsnäs udde ingår i det kommunala verksamhetsområdet. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Att anse utredningen genomförd. 

 
- Att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen fortsatt mandat att 

fortsätta med detaljplanearbetet för Hälgsnäs udde trots de framkomna 
kostnader- och juridiska krav ett verksamhetsområde för Hälgsnäs udde 
innebär för Hällefors kommun. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig och ställer fråga kring vad som 
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händer om projektet Lake Resort inte blir av, vilket delvis besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen  
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att anse utredningen genomförd. 
 
Att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen fortsatt mandat att fortsätta 
med detaljplanearbetet för Hälgsnäs udde trots de framkomna kostnader- och 
juridiska krav ett verksamhetsområde för Hälgsnäs udde innebär för Hällefors 
kommun. 
 



 

 0 

  

PM 
Skyldighet att ordna med vattentjänster 

-En utredning om Hällefors kommun har ett juridiskt ansvar att ordna med 
vattentjänster till Lake Resort 

Författare 
Anna Hassel 

Jurist 
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PM 
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PM 
Skyldighet att ordna med vattentjänster 
Bakgrund 
Det pågår ett arbete med framtagande av detaljplan för del av Hälgsnäs 
1:1 i Grythyttan, Hällefors kommun. Ett förslag1 till detaljplan och 
detaljplanebestämmelser har gått ut på samråd och samband med detta 
har ett antal frågor lyfts, framför allt från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen, som tycker att VA-frågan för området är oklar juridiskt och 
ekonomiskt.  
 
Denna rapport syftar till att bringa klarhet i om Hällefors kommun har 
skyldighet att ordna med vattentjänster för området som omfattas av 
detaljplanen eller om det finns andra godtagbara juridiska lösningar. 
Rapporten ska även beskriva hur en eventuell kommunal VA-lösning kan 
eller ska finansieras. 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
Det är i 6 § vattentjänstlagen som bestämmelsen om kommunens 
skyldighet att ordna med vattentjänster finns. Den är tvingande för 
kommunen och när det finns ett behov som behöver lösas för ett större 
sammanhang är kommunen tvungen att besluta om verksamhetsområde. 
 

6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket 
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 
   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns 
kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- 
anläggning. 

När beslutet är fattat är det upp till huvudmannen att bygga ut den 
allmänna anläggningen till den bebyggelse som omfattas av 
verksamhetsområdesbeslutet och upprätta förbindelsepunkter för de 

 
1 Kungörelse om samråd för Detaljplan för del av Hälgsnäs 1:1 i Grythyttan, Hällefors 
kommun 2019-12-16 Diarienr: S-2015-1017 
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vattentjänster varje fastighet har behov av. 
 
Behov av vattentjänster 

Innan beslut om verksamhetsområde fattas så måste det utredas om 
bebyggelsen har behov av allmänna vattentjänster. Överallt där människor 
bor eller varaktigt vistas finns det ett behov av vatten och spillvatten, men 
frågan är om det går att ordna enskilt eller om kommunen behöver ordna 
med vattentjänsterna. Det behövs därför utförliga undersökningar i hur 
vattenkvaliteten är i området och hur god möjlighet det finns att avleda 
avlopp på ett sätt utan risk för hälsa och miljö. Frågor som bör ställas är;  
finns det tillgång till vatten, finns det god tillgång till vatten över tid och 
fungerar det att ha enskilda avlopp med avseende på hur tätbebyggt det 
är, hur tätbebyggt det kan bli samt hur miljön och omgivande vattendrag 
påverkas av de enskilda avloppen. När det gäller dagvatten krävs 
markundersökningar för att få reda på hur marken är beskaffad och om 
den klarar av att släppa igenom vatten eller om det måste avledas. 
Dagvattenbehovet ska också bedömas utifrån hälsa och miljö. 
Utredningen ska visa om dagvatten behöver ledas bort för att husen inte 
ska bli fuktskadade och om området behöver en samlad dagvattenlösning 
för miljöns skull.  
 
Människors hälsa är det primära skyddsintresset vid tillämpningen av 
6 § LAV. Det krävs inte att miljö- och hälsovådliga olägenheter har 
uppkommit för att kommunens skyldigheter enligt bestämmelsen ska 
aktualiseras. Det räcker med att det finns risk för sådana påtagliga 
olägenheter för att en utbyggnadsskyldighet ska föreligga. Hälsokriteriet 
bedöms med hänsyn till vad modern boendestandard kan anses kräva, 
framför allt i fråga om spillvattenavlopp men också för övriga 
vattentjänster.2 För att miljöskyddsrekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs 
att det kan förväntas att den allmänna va-anläggningen förhindrar eller 
åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön.3  
 

Större sammanhang 

Enligt 6 § LAV är ett av kriterierna att VA-försörjningen skall ordnas ”i ett 
större sammanhang”. Det innebär att utbyggnadsskyldigheten i regel inte 
tar sikte på ett fåtal fastigheter, utan skyldigheten anses normalt innefatta 
mer omfattande åtgärder, när det inte är fråga om en befintlig anläggning. 

 
2 Jörgen Qviström, Vattentjänstlagen, en handbok, andra upplagan, 2016, s. 44–45 
3 Proposition 2005/06:78 s. 45 



 

 4 

Uttrycket ”i ett större sammanhang”, som fanns med redan i 1955 års va-
lagstiftning, har behållits i såväl 1970 års va-lag som i den sedan år 2007 
gällande vattentjänstlagen. Det framgår av förarbeten till 1955-års VA-lag 
att viss ledning vid tolkningen av uttrycket kan hämtas från dåvarande 
departementschefens uttalanden. Departementschefen säger i 
propositionen att ett antal av 20-30 anslutna fastigheter kan tänkas 
utgöra ett antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om 
bebyggelsen ligger så samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig 
gällande.4 Även om uttalandet är kopplat till en äldre lagstiftning så 
hänvisar domstolar än idag till det angivna antalet fastigheter för att göra 
bedömningen om ett område ska ses som större sammanhang.  
 
Det finns avgöranden från domstol där områden med färre antal än 20 
fastigheter både har ansetts uppfylla kraven i 6 § LAV och där området 
inte har ansetts omfattats av kraven. I ett avgörande från mark- och 
miljööverdomstolen5 ansågs Vansbro kommun skyldiga att ordna med 
vatten och spillvatten till ett litet område med ca 10 fastigheter. 
Länsstyrelsen i Dalarnas län hade förelagt kommunen att ordna med 
vattentjänster till det avgränsade området som låg ca 800 m ifrån ett 
annat större område som var anslutet till VA. Vansbro kommun ansåg att 
det var för få fastigheter i området för att kommunens skyldighet skulle 
aktualiseras, men mark- och miljööverdomstolen gick på länsstyrelsens 
linje eftersom man ansåg, dels att det fanns ett behov som fastigheterna 
inte kunde lösa själva på grund av närliggande vattendrag, dels att 
fastigheterna låg så pass nära ett annat område som utgjorde ett större 
sammanhang. Domstolen ansåg att närheten till det andra området var 
delvis avgörande för kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster. 
 
I ett annat avgörande från mark- och miljödomstolen6 upphävdes 
länsstyrelsens beslut om föreläggande om att ordna med vattentjänster 
då det inte fanns ett tillräckligt stort behov och att området inte var 
tillräckligt stort. Länsstyrelsen i Skåne län hade förelagt Hörby kommun 
att ordna med vatten för ett område med ca 16 fastigheter varav en 
fastighet var en skola med 80 elever. Det var endast enstaka fastigheter 
som hade problem med vattenkvaliteten och de kunde ganska lätt 
åtgärdas med ett enkelt kolfilter. VA-nämnden ansåg att kommunen inte 
var skyldig att ordna med allmänna vattentjänster med hänvisning till att 
behovet av vattenförsörjning lika bra kunde tillgodoses genom en enskild 

 
4 Proposition 1955:121 (s. 61) 
5 MÖD dom 2009-12-30, M 4062-09 
6 Beslut 2009-09-21 BVa 42 
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anläggning samt att antalet fastigheter var för få, trots antalet elever på 
skolan. Följande är taget från domskälen: 
 

”Att ålägga en kommun att i fall som förevarande inrätta en 
allmän vattenförsörjning skulle i praktiken innebära en 
allmän kommunal plikt att alltid svara för 
vattenförsörjningen i de fall ett begränsat antal fastigheter i 
ett mindre samhälle inte försörjs med tjänligt vatten. En 
sådan ordning kan inte anses svara mot lydelsen i 6 § 
vattentjänstlagen, att kommunens skyldigheter inträder i de 
fall vattenförsörjningen behöver ordnas i ett större 
sammanhang.” 

 
Sammanfattning behov och större sammanhang 

Av de avgöranden som finns, samt av förarbeten och annan litteratur, 
verkar framgår det tydligt att behovet måste finnas och inte kunna lösas 
på ett bra sätt enskilt. Däremot måste det inte finnas ett tydligt problem 
vid utredningstillfället utan det räcker med en risk för påtaglig olägenhet, 
dvs det går att förutse att problem troligtvis kommer uppstå om 
fastigheterna inte får en allmän VA-lösning. Därtill så måste också antalet 
fastigheter vara tillräckligt många, ca 20-30 i normalfallet, för att 
kommunen ska behöva lösa VA-frågan för ett större sammanhang. Färre 
fastigheter kan komma ifråga när behovet är så pass stort att enbart en 
allmän anläggning kan lösa VA-frågan för området. 

Lake Resort  
Fakta området 

Enligt den detaljplan som arbetas fram i Hällefors kommun för del av 
Hälgsnäs 1:1 i Grythyttan så är planområdet beläget på Hälgsnäsudden, 
vid sjön Sör-Älgen, drygt fyra kilometer öster om Grythyttan. Området 
avgränsas i öster, väster och söder av Sör-Älgen samt i norr av skogsmark. 
Planområdets areal är ca 102 hektar, varav 78,5 hektar mark och 23,5 
hektar vatten. Marken inom det berörda området är i privat ägo. En 
planintressent (annan än markägaren) har begärt planbesked för att kunna 
utveckla området till ett fritidsområde med 260 fritidshus samt handel, 
service- och rekreationsanläggningar. Utöver detta syftar planen även till 
att möjliggöra för en mindre marina med byggnader i sjönära lägen. 
Området ska byggas ut i etapper vilka inte är bestämda i 
planbestämmelserna. Det framgår också av planbestämmelserna att 
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området är tänkt att styckas i mindre fastigheter som alla ska ingå i en 
väg- och marksamfällighet.  
 
Bild 1 Ortofoto av detaljplaneområdet del av Hälgsnäs 1:1 Hällefors kommun 

 
 

VA-lösning för Lake Resort 

Som ovan nämnts så finns det behov av vatten- och spillvattenlösning där 
människor bor eller varaktigt vistas. Om det ska ske i enskild eller allmän 
regi beror på hur många fastigheter som ett visst område omfattar och 
hur stort behovet är. Begreppet större sammanhang innebär ca 20-30 
närliggande fastigheter och det är uppfyllt för området då planen medger 
260 fritidshus. Det som inte tydligt framgår av förslaget till 
detaljplanebestämmelser är om fritidshusen ska byggas på mark som 
avstyckas från Hälgsnäs 1:1, eller om husen kommer ligga på en fastighet 
och då eventuellt hyras ut eller överlåtas i någon form, antingen helägda 
av privatperson (el.företag) eller som en bostadsrätt. Förslaget till 
planbestämmelser får vara vägledande och utifrån vissa uttalanden får det 
förstås att området ska styckas i mindre fastigheter som sedan ska vara 
delägare i olika samfälligheter. Om området istället skulle bebyggas på en 
enda stor fastighet (avstyckad från Hälgsnäs 1:1), utan att avstyckningar i 
mindre fastigheter sker, så måste utgångspunkten vara att det inte hade 
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funnits bestämmelser om samfälligheter i planen eftersom bildande av 
samfällighet förutsätter ett visst antal avstyckade fastigheter.  
 
Utifrån förutsättningen att området avstyckas i mindre fastigheter så 
uppfylls kraven i 6 § LAV då det kommer att finnas ett behov av 
vattentjänster som behöver lösas för ett större sammanhang. 
 
Alternativ till kommunalt verksamhetsområde 

En av förutsättningarna för denna utredning är att redogöra för om det 
finns andra lösningar för VA för området. Det som behöver besvaras är: 

• Vad gäller om området inte styckas av i mindre fastigheter utan 
förblir en stor fastighet. Är det då ett större sammanhang? 

• Finns det teknisk och miljömässig möjlighet att ordna med vatten 
och spillvatten enskilt? 

• Är det möjligt för Hällefors kommun att bestämma i detaljplanen 
att området ska förses med allmänt VA fast via avtal och inte tas 
med i verksamhetsområdet? 

 
Den svåraste frågan att besvara är om området kan ses som ett större 
sammanhang om fastigheten inte styckas av i mindre fastigheter. Den 
juridiska praxisen (avgöranden från domstolar) ger ingen tydlig vägledning 
i vad som gäller för en fastighet med så pass många hus att om det vore 
styckat så hade det varit kommunens skyldighet att ordna med 
vattentjänster. Avstyckat eller ej så är det tillräckligt många hus på 
fastigheten för att det ska finnas ett behov av en samlad lösning. Det är 
inte rimligt att anta att så många nybyggda hus ska lösa sin vatten- och 
avloppsfråga enskilt för varje hus. När en kommun tillåter en helt ny stor 
bebyggelse som i praktiken är en ny tätort7 borde det falla under kraven i 
6 § LAV oavsett avstyckning eller ej. Det finns dock inget belägg för det 
påståendet varken i praxis eller förarbeten. Det är ett antagande som görs 
baserat på att kommunen är, utan tvekan, skyldig att ordna med 
vattentjänster i området om det ska styckas och markägarförhållandet bör 
inte vara så påss avgörande i frågan att kraven i 6 § LAV slås undan helt. 
Det som dock komplicerar frågan är vad som gäller med 
förbindelsepunkter i det fall avstyckning inte sker. Huvudmannen är bara 

 
7 Enligt SCB är definitionen från 1960 ett tättbebyggt område hussamlingar med minst 
200 invånare och som mest 200 meter mellan husen. I Sverige räknas inte ren 
sommarbebyggelse som tätort. Det krävs att minst hälften av husen har 
permanentboende. Tagit från Tätorter; arealer, befolkning 2010 MI0810 
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skyldig att upprätta förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen och finns det 
bara en fastighetsgräns så måste förbindelsepunkten ligga där. 
Huvudmannen ska inte dra ledningar inne på fastighetsmark om inte 
byggnaderna ligger på arrenderad mark eller är avstyckade. I de fallen 
måste huvudmannen dra ledningar inne på fastigheten för att nå den 
arrenderade marken. Det innebär att skulle marken inte styckas i mindre 
fastigheter, eller arrenderas ut, så ska markägaren ombesörja 
ledningsdragningen inne på fastigheten fram till förbindelsepunkten. Det 
ska också tilläggas i frågan att det finns avgöranden där kommunen har 
ansetts skyldig att ta med enstaka fastigheter (så få som en fastighet) i 
verksamhetsområdet. Fastigheten har då varit bebyggd med ett hus och 
haft ett planmässigt sammanhang med närliggande bebyggelse.8  
 
Frågan är också om det är tekniskt och miljömässigt möjligt för området 
att ordna med en lokal enskild spillvattenreningsanläggning och lokal 
vattenkälla om kommunen har den valmöjligheten, vilket inte anses så 
troligt. Det kan vara olika förutsättningar för vatten och spillvatten, men 
enligt uppgift från samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen redan prövat frågan om lokal 
enskild spillvattenrening och kommit fram till att den presenterade 
lösningen inte var tillräcklig. Sjön Sör-älgen som blir recipient vid en 
enskild lösning uppnår enligt den nationella databasen VISS ”måttlig” 
ekologisk status och uppnår ”ej god” kemisk status.9 En lokal 
spillvattenlösning får inte riskera försämra statusen i sjön och då den 
redan är ansträngd kemiskt, kommer troligtvis stora krav ställas på 
reningen för att inte försämra statusen. Går det inte att ordna godtagbar 
lokal lösning, kvarstår bara en allmän lösning för området.  
 
Om olika undersökningar och utredningar kommer fram till att VA-frågan 
måste lösas med en allmän anläggning, måste då Hällefors kommun 
besluta att området ska tas med i verksamhetsområdet eller kan man 
bestämma eller föreslå en avtalslösning? Om det står klart (vilket anses 
med de fakta som är tillgängliga vid skrivandet av detta PM) att kraven i 
6 § LAV är uppfyllda så finns ingen möjlighet att teckna avtal istället för 
att inrätta verksamhetsområde. Ett avtal är bara möjligt i de fall 6 § LAV 
inte är tillämplig. Även om en utredning skulle visa att kommunen inte är 
skyldig att ordna med vattentjänster till området så går det inte ha med 
detaljplanebestämmelser om en allmän lösning som fås via avtal. Ett avtal 
kräver alltid att två parter är överens om vad som står i avtalet, vilket gör 

 
8 Se exempelvis Beslut 2010-03-01 BVa 13/10 
9 Enligt VISS https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA99580978  
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att det inte går att skriva in i detaljplanebestämmelserna att avtal ska 
tecknas med mellan parterna.  

Juridisk innebörd av detaljplanebestämmelser 
Detaljplanebestämmelserna innehåller flera delar och ska bl.a tala om hur 
marken får användas samt vem som är huvudman för vägar, gator, VA 
m.m. Det finns bara två alternativ antingen allmänt eller enskilt 
huvudmannaskap. Enskilt och allmänt är motsatser där allmänt innebär (i 
det här fallet) kommunalt och där enskilt betyder ”icke kommunalt”. Plan- 
och bygglagen10 ställer upp ett antal regler och möjligheter för kommunen 
vid detaljplaneläggningen och bestämmelserna syftar till att markägaren 
ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med 
markanvändningen. Det ska framgå av detaljplanebestämmelserna om VA 
ska ske genom en allmän anläggning eller om markägarna får ordna sin 
VA-försörjning enskilt. För att veta om det ska ske genom en allmän 
anläggning måste kommunen vara insatt i vattentjänstlagens regler, 
annars fattas inte detaljplanebestämmelserna på rätt grunder. Kommunen 
får/ska alltså bestämma om det ska vara en allmänt eller enskilt VA i 
området enligt PBL men eftersom vattentjänstlagen tvingar kommunen 
att inrätta verksamhetsområden när kraven i 6 § LAV är uppfyllda så 
måste båda lagarna samverka, trots att det inte står något om det i PBL. 
Kommunen förväntas veta det ändå. 
 
Såsom detaljplanebestämmelserna är författade nu, innan 
sammanställningen av samrådet är gjort, så står det följande om VA: 

”Området är inte anslutet till de kommunala ledningsnäten. 
Vid ett plangenomförande kommer den nya bebyggelsen att 
anslutas till de kommunala ledningsnäten. Exakt hur detta 
kommer att ske kommer att tas fram och säkerställas innan 
planen ställs ut för granskning.”11 

Hällefors kommun verkar ha bestämt att området ska anslutas till 
kommunala ledningar, dvs att området ska få en allmän VA-lösning. Om så 
är fallet, vilket troligtvis kan ses som rätt bedömning, så måste det ske i 
ett verksamhetsområde. Alla andra lösningar är inte tvingande för 
markägaren. Det går inte att ”tvinga” markägaren till att skriva på ett avtal 
om VA eftersom den möjligheten inte finns i PBL. Det är lätt att tro att 
man som kommun har stor befogenhet i att bestämma lösningen 
eftersom det finns bestämmelser i PBL som ”tvingar fram” samfällda 

 
10 SFS 2010:900 
11 s 25 Samrådshandlingen 
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lösningar, dvs ett tvång att bilda samfällighet för väg, VA eller annat. Det 
tvånget innebär inte att markägaren är skyldig att teckna avtal om VA 
med kommunen. Det går heller inte att tvinga fastighetsägarna att göra en 
samfällighet för VA-frågor om kraven i 6 § LAV är uppfyllda. Trots 
bestämmelserna i PBL om möjlighet (ej skyldighet) att tvinga 
fastighetsägarna i planområdet att bilda samfälligheter kan inte 
detaljplanebestämmelserna innehålla krav på samfällighet för VA eftersom 
det är huvudmannens skyldighet att upprätta förbindelsepunkt i 
fastighetens omedelbara närhet till alla fastigheter som ingår i ett 
verksamhetsområde. Möjligheten för kommunen att bestämma om 
samfällighet för VA i detaljplanen kan bara göras när kraven i 6 § LAV inte 
är uppfyllda. 

Finansiering 
Eftersom denna utredning visar att det troligtvis bara finns ett alternativ 
för Hällefors kommun att lösa VA-frågan för Hälgsnäs, genom en allmän 
va-anläggning, så finns det bara en lösning på finansieringsfrågan och det 
är genom taxeenliga avgifter. Fastighetsägarna i området får betala en 
anslutningsavgift och årliga brukningsavgifter. För att veta om taxan 
täcker utbyggnaden i området krävs en kvalificerad kalkyl eller 
upphandlad kostnad. I författandet av detta PM pågår en 
kostnadsutredning för området och den har inte Jureva tillgång till. Därför 
blir resonemanget i detta stycke enbart kring generella regler för 
finansiering av anläggnings- och brukningsavgifter.  
 
Anläggningsavgifter ska motsvara den kostnad huvudmannen har för att 
ordna VA-anläggningen. Det innebär i princip att avgifterna ska täcka den 
ledningsdragning inklusive lokala pumpar och tryckstegringar som krävs 
inom utbyggnadsområdet. Upprättande av nya vatten- och/eller 
avloppsverk samt överföringsledningar täcks inte av anläggningsavgiften. 
Det är istället brukningsavgifterna som ska täcka de kostnaderna. Det 
beror på att anläggningsavgiften skulle vara för kostnadsrelaterad om 
vissa områden, där det krävs nytt verk eller överföringsledning, skulle få 
betala hela den kostnaden själva. De områden som då hade haft ”tur” att 
kunna kopplas till befintligt ledningsnät och verk skulle då ha fått en lägre 
avgift. Anläggningsavgiften ska vara framtagen med främsta hänsyn till 
den nytta fastigheten har av att vara kopplad till den allmänna 
anläggningen och inte den kostnad fastigheten orsakar, vilket skulle vara 
fallet om verk och överföringsledningar skulle ingå. Nyttoprincipen 
innebär att två likadana fastigheter med samma vattentjänster, samma 
storlek på tomt och lika många lägenheter, ska betala likadana avgifter 
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oberoende av var i kommunen fastigheterna är belägna. 
 
Om det visar sig att kostnaden för att förse ett visst område med 
vattentjänster avviker beaktansvärt (uppåt eller nedåt) i jämförelse med 
normala kostnader för utbyggnad, och det beror på särförhållanden i 
området, så måste kommunen ta beslut om särtaxa. Av denna anledning 
är det också viktigt att hålla kostnader för verk och överföringsledningar 
utanför beräkningarna för anläggningsavgifter. Det måste gå att jämföra 
”normal” utbyggnadskostnad i ett område med ett annat, för att kunna 
veta om kostnaderna avviker beaktansvärt. Avvikelsen måste bero på 
fysiska förutsättningar i området såsom topografi, geologi, fastigheternas 
storlek och andra markförutsättningar. Det ska vara på grund av områdets 
fysiska förutsättningar som kostnaderna avviker. Det får inte enbart bero 
på att normaltaxan inte täcker kostnaden för området eftersom det är 
fullt möjligt att normaltaxan är för låg, dvs den ligger inte på rätt nivå. När 
en särtaxa konstrueras måste den ha samma kostnadstäckningsgrad som 
normaltaxan. Det går inte att ta ut 100% täckningsgrad i särtaxan om 
normaltaxan har en lägre kostnadstäckningsgrad. 
 
Brukningsavgifterna ska täcka allt som inte anläggningsavgiften täcker. 
Där hamnar kostnader för verk och överföringsledningar och slås sedan 
ut på alla fastigheter som är anslutna inom alla kommunens 
verksamhetsområden. Detta oavsett vilket verk en enskild fastighet är 
ansluten till och oavsett vad just det verkets kostnader är. Nyttoprincipen 
gäller även för brukningsavgifter. Varje fastighetsägare ska betala för den 
nytta som fastigheten har och en fastighet har inte större eller mindre 
nytta beroende på vilket verk eller överföringsledning som fastigheten är 
kopplad till.  
 
Om en avtalslösning på VA-frågan hade varit möjlig (är möjlig?) för 
området så kommer kommunen inte bygga fram ledningar till varje 
fastighet eller hus och överföringsledning, samt de ombyggnationer i verk 
som krävs, får bekostas av den blivande markägaren. 
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Förslag till detaljplanebestämmelser Hälgsnäs 1:1 
Denna utredning har till stor del kommit till på grund av hur förslaget till 
detaljplanebestämmelser för del av Helgsnäs 1:1 är utformat. Det finns 
oklarheter i förslaget som gör att det inte är så tydligt hur kommunen 
tänker kring enskilt och allmänt huvudmannaskap. Följande delar ur 
förslaget är helt eller delvis motstridiga: 
 
Dricks- och spillvatten ”Området är inte anslutet till de kommunala 

ledningsnäten. Vid ett plangenomförande kommer 
den nya bebyggelsen att anslutas till de kommunala 
ledningsnäten. Exakt hur detta kommer att ske 
kommer att tas fram och säkerställas innan planen 
ställs ut för granskning.”12 

 

Huvudmannaskap ”Inom planområdet är huvudmannaskapet 
enskilt.”13  

 
Ansvarsfördelning ”Kommunen ansvarar för följande delar i 

genomförandeprocessen: 
- förbindelsepunkter för VS-ledningar, och 
- […]”14 
 

Fastighetsbildning ”Ett plangenomförande förutsätter att ett antal 
fastighetsbildningsåtgärder kan genomföras. 
Nya fastigheter ska bildas genom avstyckning av 
fastigheten Hälgsnäs 1:1. 
Exploatören/planintressenten initierar och bekostar 
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.”15 

 
Det mest motstridiga är att det ska vara enskilt huvudmannaskap inom 
detaljplaneområdet (dock är inte VA uppräknat) men ändå kommunalt 
ansvar för VA. Här behövs en tydlighet i bestämmelserna vad kommunens 
avsikt är och den avsikten ska ha grund i lagstiftningen dvs 
vattentjänstlagen. Till detta är det även bestämt att kommunen ansvar är 
förbindelsepunkter (plural) för VS-ledningar. Det i kombination med 
bestämmelsen om fastighetsbildning (även andra på andra ställen i texten 

 
12 s.25 
13 s.27 
14 s.27 
15 s.28 
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där avstyckning i flera fastigheter nämns) gör att läsaren av förslaget får 
uppfattning om att området ska styckas i mindre fastigheter, vilket då 
självklart borde leda till kommunalt huvudmannaskap för VA. Är 
avstyckning i mindre fastigheter den tilltänkte markägarens vilja? Vet 
kommunen det eller antas det? Det kan finnas frågor kring 
fastighetsbildningen som fortfarande är oklara och behöver redas ut innan 
färdigt förslag ställs ut. 
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Sammanfattning 
 
Alla fakta som hittills är kända pekar mot ett ansvar för kommunen att 
inrätta verksamhetsområde. Områdets eventuella fastighetsbildning där 
det bildas flera mindre fastigheter kan dock påverka skyldigheten. Syftet 
med vattentjänstlagen är att få till hållbara långsiktiga lösningar för 
grupper av fastigheter som behöver en samlad lösning. Ju fler fastigheter 
desto större presumtion för olägenheter. Detaljplanen kommer tillåta 260 
hus och ett antal servicebyggnader, vilket torde kräva en samlad lösning. 
Om de 260 husen kommer att stå på avstyckade egna fastigheter så finns 
det ingen tvekan om att det är kommunens ansvar att ordna med 
vattentjänster till varje fastighet. Det skulle därför gå stick i stäv med 
andemeningen i 6 § LAV om markägarfrågan skulle göra att kommunen 
inte är skyldig att förse området med vattentjänster. Endast en prövning 
av domstol ger säkert besked i frågan.  
 
Kommunen måste dock (trots avsaknad av vägledande praxis) ta ett beslut 
i detaljplaneskedet. Ska området tas med i verksamhetsområdet och 
förses med allmänna vattentjänster eller ska VA-frågan lösas enskilt.
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1. Bakgrund 
En förfrågan om anslutning av del av fastighet Hälgsnäs 1:1 till Hällefors kommuns 
allmänna VA-anläggning inkom till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen den 5:e 
februari 2020. Fastigheten är belägen 3 km öster om Grythyttan. Förfrågan avser 
anslutning av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Omfattningen av önskad 
anslutningen uppgår enligt kompletterande uppgifter inkomna från Sweco den 26 
februari 2020 till totalt va 282 st lägenheter. 

Samhällsbyggnadsförbundet bad Hällefors kommun om anslag för att utreda 
juridiska-, kapacitets- och kostnadsmässiga konsekvensen av en anslutning. 
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2. Förutsättningar vatten och 
avlopp i Grythyttan 

Området för Lake resort ingår idag inte i verksamhetsområde för kommunal VA-
försörjning. 

De befintliga ledningsnätennäten för dricks- och spillvatten i Grythyttan, inklusive 
avloppsreningsverket, har idag inte kapacitet att ansluta det tillkommande området. 
Grythyttan ARV är dimensionerat för 1500 pe (personekvialenter) och nuvarande 
belastning är ca 830 pe. Lake resort beräknas öka belastningen med ca 1000 pe. 
Grythyttans ARV är i dag i ett sådant skick att uppskattningen är att det inom en 5-
10 års period krävas en renovering alternativt en bortbyggnation av anläggningen.  

Idag förser Jeppetorp VV Grythyttan tätort med dricksvatten via en markförlagd 
överföringsledning, där dricksvatten pumpas till en högreservoar i centrala 
Grythyttan som sedan förser tätorten med dricksvatten. Ledningen är 
uppskattningsvis ca 50 år gammal och av eternit. Vid tidigare driftavbrott på 
ledningen har det visat sig att endast en ledning är en kritisk punkt i 
drickvattenleveransen till Grythyttan. 
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3. Kostnadsbedömning för 
anslutning av Lake resort  

För att kunna ansluta planerad byggnation vid Lake resort behöver VA-anläggningen 
i Grythyttan byggas ut med en kapacitetsökning på 1000 pe. Vid en anslutning av 
Lake resort förespråkar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att Grythyttan ARV 
byggs om  till en pumpstation för att pumpa vidare avloppsvattnet från Grythyttan 
till Fjällbo ARV. Fjällbo ARV har en överkapacitet och kan ta emot och behandla det 
avloppsvatten som idag renas i Grythyttans ARV, inklusive de tillkommande 1000 
pe. Förbundet förespråkar även att ledning för avloppsvattnet läggs i Torrvarpen, 
vilket ger både en ekonomiskt och miljömässig vinst jämfört med en markförlagd 
ledning.  

Nedan presenteras det nu aktuella alternativet för utbyggnation och en anslutning 
av projektet Lake resort.  
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3.1 Anslutning av vatten och avlopp till Lake resort  
Kostnad för anslutning av Lake reosrt, Hälgsnäs 1:1 till befintligt ledningsnät i 
Grythyttan presenteras i tabell 1. I förslaget förläggs ledningar för dricks- och 
spillvatten i Sör-älgen., en pumpstation och en tryckstegringsstation placeras vid 
tomtgräns på Hälgsnäs 1:1. Se bilaga 1 för föreslagen sträckning av 
ledningsförläggning. 

 
Tabell 1.Kostnadsbedömning anslutning Lake resort till Grythyttans VA-anläggning. 

 Á pris  Antal  Summa  
Sjöledning V, S  780kr 6000m 2.340.000kr 

Ventiler etc.  6st 103.500kr 
Tryckstegring V  1st 1.020.000kr 
Pumpstation S  1st 1.520.000kr 
Schakt V, S 1750kr 700m 629.000kr 
Byggherrekostnader 
10 % 

  561.250kr 

Oförutsedda 
kostnader 20% 

  1.122.500kr 

Summa   7.296.250kr 
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3.2 Anläggningsavgift för Lake resort 
Anläggningsavgift för Lake resort är beräknad på 2021 års taxa för Hällefors 
kommun, se bilaga 2. Inkommande anläggningsavgift vid en eventuell anslutning av 
Lake resort är 6.729.885 kr. Anläggningsavgiften är beräknad på ca 200 st villor à 1 
st lägenhet, ytterligare 12 st lägenheter samt ca 10 500 m² bruttoarea (=70 st 
lägenhetsekvivalenter) med hotell, restaurang och andra verksamheter. Totalt en 
omfattning om ca 282 st lägenheter. 
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3.3 Kostnadsbedömning för åtgärder på 
VA-anläggning i Grythyttan  
En uppskattad beräkning är gjord för vad kostnaderna blir och vilka åtgärder som 
krävs på den kommunala VA anläggning i Grythyttan för att kunna ansluta Lake 
resort till befintligt VA-system, se tabell 3. 

Förbundet förordar att Grythyttan ARV byggs om till pumpstation och pumpar 
avloppsvatten till Fjällbo ARV via sjöledning i Torrvarpen. Nuvarande pumpstation i 
Hammarn (Wase) byggs om för att kunna ta emot och pumpa vidare avloppsvatten 
från Grythyttan, Hammarn och Saxhyttefallet till Fjällbo ARV. Tryckledning mellan 
Hammarn och Fjällbo ARV dimensioneras upp och läggs om för att klara av 
tillkommande mängd avloppsvatten från lake resort. 

Dricksvattenledning förläggs i Torrvarpen från Jeppetorp VV och ansluts till nylagd 
ledning vid Bergslagsgatan i Grythyttan för matning till högreservoar. Se bilaga 1 för 
ledningsförläggning. 

Tabell 2.Kostnadsbedömning åtgärder VA-anläggning i Grythyttan vid anslutning av Lake resort. 

 Á pris  Antal  Summa  
Sjöledning V, S 2160kr 6500m 14.040.000kr 
Schakt V,S 1100kr/1650kr 1400m/1000m 3.190.000kr 
Styrd borrning  2st 120.000kr 
Pumpstation 
Hammarn (Wase) 

 1st 3.020.000kr 

Ombyggnation 
Grythyttan ARV 

  5.020.000kr 

Ledning Hammarn-
Hällefors S 

1640kr 3500m 5.740.000kr 

Byggherrekostnader 
10% 

  3.130.000kr 

Oförutsedda 
kostnader 20% 

  6.226.000kr 

Summa   40.486.000 kr 
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4. Kostnadsbedömning för 
kommande åtgärder på VA-
anläggning i Grythyttan inom 
5-10 år 

 

Följande beräkningar är en uppskattad kostnad för kommande åtgärder, 5-10 år, för 
avlopps- och dricksvattenförsörjningen i Grythyttan. Oavsett om projektet Lake 
resort ansluter till den kommunala VA anläggningen eller inte, så är Förbundets 
bedömning att en bortbyggnation kommer att krävas för att klara inte bara dagens 
utan även kommande krav, som ställs på ledningsnät och reningsverk. 

Grythyttan ARV byggs om till pumpstation och pumpar avloppsvatten till Fjällbo 
ARV via sjöledning i Torrvarpen. Nuvarande pumpstation i Hammarn (Wase) 
pumpar vidare avloppsvatten från Grythyttan, Hammarn och Saxhyttefallet till 
Fjällbo ARV, Se bilga 3 för föreslagen ledningsförläggning. 

 

Tabell 3. Kostnadsbedömning åtgärder Grythyttan VA-anläggning, även om anslutning av Lake resort 
inte sker. 

 Á pris  Antal  Summa 
Sjöledning V, S 1760kr 6500 11.440.000kr 
Schakt V,S 1000kr/1400kr 1440m/1100m 2.940.000kr  
Styrd borrning  2st 120.000kr 
Pumpstation 
Hammarn (WASE) 

 1st 3.020.000kr 

Ombyggnation 
Grythyttan ARV 

  5.020.000kr 

Byggherrekostnader 
10% 

  2.248.000kr 

Oförutsatta 
kostnader 20% 

  4.496.000kr 

Summa   29.284.000 
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5. Resultat 
Att bygga ut den kommunala VA anläggningen för att tillgodose behovet av 
vattentjänster för projekt Lake resort beräknas kosta ca 47.780.000 kr. Intäkt i form 
av anslutningsavgift beräknas till ca 6.730.000kr, vilket sänker den totala kostnaden 
till ca 41.050.000 kr. 

Inom ca 5-10 år behöver åtgårder genomföras på Grythyttans ARV till en beräknad 
kostnad av ca 29.285.000. 

Skillnaden mellan totalsummorna påverkas av ändrade ledningsdimensioner pga 
tillkommande anslutning från Lake resort, samt kapacitetsökning på befintlig 
ledning mellan Hammarn och Fjällbo ARV. Detta påverkar även byggherre- och 
oförutsedda kostnader då dessa i detta läget beräknas procentuellt. 

De redovisade kostnaderna är uppskattade och kan förändras beroende på 
oförutsedda omständigheter vid en eventuell byggnation. 

 

 

 





Bilaga 2 till PM Kostnadsbedömning av en kommunal VA-anslutning av projektet Lake resort Hällefors kommun

1000000 kvm

0 kvm

125000 kvm

10500
kvm

70
lägenheter

212 kvm 212 lägenheter

5.1 Antal á-pris Avgiftsskyldighet Pris

 a)
1 34 161,60 90% 30 745,44

b)
1 39 040,80 80% 31 232,64

c) 125000 33,92 80% 3 364 942,56

d) 282 14 640,80 80% 3 302 964,48

Totalt 6 729 885,12

Moms 25% 1 682 471,28

8 412 356,00

Avgiftskyldighet:

a) en ledning 80%

två ledningar 90%

tre ledningar 100%

b-d) V = vatten 30%

S = spillvatten 50%

Df = Dagvatten fastighet 20%

Totalt pris inkl moms

Total tomtyta:

Sedan tidigare betald tomtyta:

Tomtyta att betala avgift för:

en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df

en avgift per lägenhet 1-8

Hälgsnäs 1:1 (del av)

Total bruttoarea (BTA) omvandlat till lägenheter, 1 

lägenhet per varje påbörjat 150-tal m2 (BTA):

Lägenheter:

Projekt lake resort 

en avgift per m2 tomtyta

en avgift avseende framdragande av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df

Avser:

Vattentjänster:

Anläggningsnummer:

Fastighetadress:

Anslutning till kommunens ledningsnät 

dricksvatten och spillvatten

Fastighetsbeteckning:

Förslag 2021 års taxa 

Namn:

Anläggningsavgift §§5-13

Kommun: Hällefors
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Deponier Hällefors kommun, dnr KS 18/00268  

Beslutsunderlag  
Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018-09-21 
§ 132 
Rapport ”Prioritering och tidplan för åtgärder för nedlagda deponier i 
Hällefors” samt bilaga, daterad 2019-12-19 
KS 2020-03-31 § 79 

Ärendet 
En inventering av nedlagda deponier i Hällefors kommun har genomförts 
under 2015-2017. Med anledning av den inventeringen har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen begärt in en åtgärd-och tidplan 
för fortsatt kontroll och hantering av deponierna.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit fram en åtgärdsplan samt 
tidplan för detta. En prioritering är gjord i åtgärdsplanen där de fyra högst 
klassade deponierna hanteras. De fyra det gäller är Piteå deponin, Deponi 
Lungsälven, Jordantippen och Rotkoppsgruvan i Bredsjö. Tidplanen sträcker 
sig från 2020 till 2026.  
 
Kommunstyrelsen informerades om denna rapport 2020-03-31. 
Kommunförvaltningen har fått information om att 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behöver uppdraget och mandatet att 
hantera och arbeta med dessa deponier för fortsatt hantering av frågan. Detta 
då gamla deponier inte ingår i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
nuvarande uppdrag. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Uppföljning kring deponierna med åtgärder som markprover samt 
vattenprovet ger en bild av om urlakning till grundvatten sker. 
Kartläggingen och uppföljningen av dessa deponier ger åtgärden som är 
lämpligast för respektive deponi. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kontroll, uppföljning och åtgärder är inte kostnadsberäknade till fullo. 
Detta då det i nuläget är mycket svårt att se vilka kostnader som det kan 
innebära. Provtagning och vidare hantering bedöms initialt kosta ca 40000 
kronor per år. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bör ta med detta 
som en separat post i sin budget för kommande år.  

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
- Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att hantera deponier 

i Hällefors kommun. 
 

- Budgetera 40000 kronor för vardera 2021 och 2022 för hantering av 
deponierna. 
 

- Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att i 
budgetprocesser från och med budget 2023 ta med medel för hantering av 
de gamla deponierna i Hällefors kommun. 

 
- Hällefors kommun antar härmed redovisningen från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen gällande nedlagda deponier. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att hantera deponier i 
Hällefors kommun. 
 
Budgetera 40000 kronor för vardera 2021 och 2022 för hantering av 
deponierna. 

 
Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att i budgetprocesser 
från och med budget 2023 ta med medel för hantering av de gamla deponierna 
i Hällefors kommun. 

 
Hällefors kommun antar härmed redovisningen från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen gällande nedlagda deponier. 
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1 Bakgrund 
Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på 
uppdrag av Hällefors kommun genomfört en inventering och riskklassning 
av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-metodik 
användes och resultatet presenterades i en rapport, ”Inventering av nedlagda 
kommunala deponier i Hällefors kommun, 2015-2017”, dnr BTK2017-014.  

Miljökontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har begärt att 
Hällefors kommun ska redovisa en tidsplan för åtgärder för de deponier som 
har riskklass 2 (stor risk) samt en prioritering av vilka åtgärder som är mest 
angelägna. Redovisningen ska vara Miljökontoret tillhanda senast 31 januari 
2020. Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
samordnat arbetet och har anlitat konsultföretaget Miljö & Avfallsbyrån för 
att genomföra prioriteringen. 

1.1 Lagkrav 
Grunden till kraven på kommunen avseende de nedlagda deponierna är det 
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetet avseende förorenade 
områden som syftar till att åtgärda förorenade områden till år 2050. I det 
regionala programmet för efterbehandling för förorenade områden för 
Örebro län 2019-2021 konstateras bland annat att alla förorenade områden 
med mycket stor risk och stor risk för människors hälsa och miljö ska vara 
åtgärdade till år 2050. 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:2) om avfallsplanering beskrivs vad en 
avfallsplan ska innehålla. Enligt 15 § ska en avfallsplan bland annat innehålla 
uppgifter om nedlagda deponier. Vidare konstateras att ”För varje nedlagd 
deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 
eller miljön redovisas. För de nedlagda deponier där kommunen har varit 
verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om vidtagna och 
planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller 
miljön.”  
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1.2 Förutsättningar och avgränsningar 
I rapporten ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Hällefors 
kommun, 2015-2017” konstateras att 18 st deponier i Hällefors kommun har 
undersökts. Resultatet av klassningen, som skett enligt MIFO-metodiken 
sammanfattas i tabell 1. Inledningsvis ska deponier i riskklass 2 prioriteras. 
Tabell 1 Resultat från klassning i MIFO fas 1 utredning, Hällefors kommun 

Riskklass Nedlagd deponi 

2 

 

3. Deponi Lungsälven 

8. Jordantippen 

11. Piteå deponi 

12. Rotkoppsgruvan 

3 

 

1. Bergslagsgårdens tipp 

2. Brunnsjögruvan 

4. Grängshyttans deponi 

5. Hammarfallstippen 

7. Hjulsjö deponi 2 

9. Ljustjärnstippen 

13. Saxhyttans tipp 

15. Sikforstippen 

16. Silkesdammstippen 

17. Sirsjöberg 

18. Västeråstippen 

Ingen 
riskklassning 

 

6. Hjulsjö deponi 

10. Lokatippen 

14. Saxhyttefallet 

 

I arbetet har endast befintlig markanvändning värderats. Om exempelvis 
exploatering kommer att ske för något av objekten eller i dess närområde 
behöver en värdering ske av hur den gamla deponin ska tas omhand. Detta 
kan exempelvis innebära att provtagning, sanering eller täckning är 
nödvändig vid förändrad markanvändning men inte behövs med befintlig 
markanvändning. 

  



Prioritering och tidplan för åtgärder för nedlagda deponier i Hällefors 
kommun  

19 december 2019 

 

6 (8) 

1.3 Metod 
För deponierna som klassats som klass 2 i MIFO fas 1 utredningen har en 
prioritering genomförts. 

1.3.1 Prioritering utifrån MIFO fas 1 utredningen 
Med utgångspunkt i MIFO fas 1 utredningen har de deponier som värderats 
till riskklass 2 prioriterats. Prioriteringen har utgått från tre olika 
bedömningsgrunder (se nedan) från MIFO fas 1 utredningen. Varje 
bedömningsgrund har givits poäng enligt principen att: Måttlig – 1 p, Stor – 
2 p, Mycket stor – 3 p 

De tre bedömningsgrunderna har varit 

• Föroreningsnivå, max 3 p 

• Känslighet (Människor) – grundvatten, ytvatten och mark, max 9 p 

• Skyddsvärde (Arter och ekosystem) – grundvatten, ytvatten och 
mark, max 9 p 

1.3.2 Tidplan 
En grov tidplan har tagits fram. För att tidplanen ska kunna vara realistisk 
sätter åtgärderna som ska genomföras i huvudsak igång under år 2022.  

I vissa fall föreslås åtgärder innan år 2022 – i dessa fall beror det framförallt 
på att åtgärderna handlar om hantering av massor i kommunen. Det finns 
stora fördelar med att så snart som möjligt kunna ta emot schaktmassor för 
täckningsåtgärder i anslutning till de gamla deponierna. Åtgärder föreslås 
först för de nedlagda deponier som värderats högst i prioriteringen. Där så är 
möjligt samordnas aktiviteterna med övriga kommuner i SBB-regionen för 
att nyttja resurserna så effektivt som möjligt. 

1.3.3 Förankring med kommunen 
Vid en workshop 27 november 2019 dit representanter för kommunen och 
Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen var inbjudna 
diskuterades de prioriteringar som föreslås i rapporten. Samtliga 
medverkade var överens om att detta sätt att arbeta är adekvat. 

Resultatet från prioriteringen samt förslaget till tidplan redovisades vid 
KNÖL KSO (Kommunerna i Norra Örebro Län, Kommunstyrelseordförande) 
möte i Hällefors den 11 december 2019.  
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2 Resultat 
2.1 Prioritering utifrån MIFO fas 1 utredningen 
Enligt den prioritering som genomförts för Hällefors kommun är 
Piteådeponin högst prioriterad. Piteådeponin är en mycket stor deponi med 
mycket stort skyddsvärde för mark och ytvatten. Övriga deponier har en 
något lägre prioritering. Se tabell 2. 
Tabell 2 Prioritering av de nedlagda deponier i Hällefors kommun som i MIFO fas 1 

utredningen klassats som klass 2, stor risk. 

Hällefors  
Förorenings-
nivå (N) 

Känslighet 
(Människor) 

Skyddsvärde 
(Arter och 
ekosystem) 

Resultat 
prioritering 

11. Piteå 
deponi 

Mycket stor Stor (mark, 
ytv)  / Måttlig 
(gv) 

Mycket stor (mark 
och ytv)  / Måttlig 
(gv) 

15 

3. Deponi 
Lungsälven 

Måttlig Stor (gv, yv) 
/ Måttlig 
(mark) 

Mycket stor (gv) / 
Stor (yv) / Måttlig 
(mark) 

12 

8. 
Jordantippen 

Stor Stor (gv) 
Måttlig 
(mark, yv) 

Stort (mark, gv, yv) 12 

12. Rotkopps-
gruvan 

Måttlig Stor (mark, 
yv) /Måttlig 
(gv) 

Mycket stort (mark) 
/ Måttlig (gv, yv) 

11 
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2.2 Förslag till tidplan 
Förslag till tidplan finns i bilaga 1. 

Under 2020 och 2021 föreslås arbete med masshantering att genomföras. 
Detta arbete behöver göras dels för att säkerställa att massor från grävningar 
i kommunen hanteras rätt utifrån miljösynpunkt och dels för att massor för 
framtida sluttäckning ska kunna lagras på rätt ställen. 

På Piteådeponin har redan många utredningar och till viss del åtgärder 
genomförts. För att kunna utföra rätt åtgärder för deponin behöver en 
sammanställning av genomförda åtgärder göras. Denna sammanställning 
planeras göras under 2022.  

Kompletterande provtagning på eller vid Piteådeponin utifrån genomförd 
sammanställning planeras till 2023.  

År 2024 föreslås rapporten för Piteådeponin slutföras. Dessutom genomförs 
planering inför provtagning på övriga deponier.  

Provtagning på övriga deponier föreslås genomföras under år 2025. Denna 
provtagning samordnas med provtagning på övriga deponier i regionen. År 
2025 behöver även en ny tidplan för de kommande fem åren (d.v.s. 2027-
2031) tas fram.  

År 2026 föreslås en rapport med sammanställning/riskanalys för Deponi 
Lungsälven tas fram. 

 



Bilaga 1. Förslag till tidplan för arbete med nedlagda deponier i Hällefors kommun under perioden 2022-2026. 

Hällefors Resultat 
prioritering 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nästa fem år Senare 

Masshantering 
och 
övergripande 

 Förbered 
plats för 
massor 

Förbered 
plats för 
massor 

   
Framtagande 
av en tidplan 
för 2027-2031 

   

11. Piteå deponi 15 
  

Sammanställning 
av tidigare 
utredningar 

Nya 
vattenprover 

 Plan för 
åtgärder tas 
fram 

Ev fortsättning Ev fortsättning  Ev fortsättning   

3. Deponi 
Lungsälven 

12 
  

    Förberedelser 
för 
provtagning 

Vattenprover 
för tydlig 
riskbedömning 

Rapport 
Uppföljning/ 
Riskbedömning 

Genomförande 
åtgärder? 

Skyltning 

8. Jordantippen 12 
  

    Förberedelser 
för 
provtagning 

Vattenprover 
för tydlig 
riskbedömning 

  Rapport 
Uppföljning/ 
Riskbedömning 

Skyltning 

12. Rotkopps-
gruvan 

11         Förberedelser 
för 
provtagning 

Vattenprover 
för tydlig 
riskbedömning 

  Rapport 
Uppföljning/ 
Riskbedömning 
/Täckning 

Städning 
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Yttrande över Susanne Grundströms (S) motion om 
vägbidrag, dnr KS 20/00138  

Beslutsunderlag 
Susanne Grundström motion, inkom 2020-06-08 
KF 2020-06-09 § 90 
KS 2020-09-01 § 162 

Yttrande 
Inkommen motion beskriver en problembild som många vägsamfälligheter 
har idag. Driften av de enskilda vägarna fungerar med dagens 
ersättningsystem oftast bra. Det som är en akilleshäl för vägsamfälligheterna 
är när större investeringar krävs i vägarna. De uppkomman fall som tidigare 
har kommit Hällefors kommun tillkänna är två fall av utbyte av bro, 
återställning av vägsträcka efter skyfall samt utbyte av stora vägtrummor. 
Dessa investeringar är oftast i spannet 500 000 kronor- till 3 miljoner kronor.  
 
Trafikverket ersätter oftast vägsamfälligheten även vid investeringar dock så 
går gränsen vid 70 % av totalkostnaden. Det innebär att miljonbelopp kan 
kvarstå för samfälligheten som oftast kan bestå av några få fastighetsägare. 
Motionären framför att det vore rimligt att även kommunen kunde bidra med 
medel vid större arbeten.  
 
I motionen lämnas förslag på att Hällefors kommun bör uppvakta staten i 
frågan om den statliga nivån på bidragen. Hällefors kommun har gemensamt 
med de andra kommunerna i KNÖL lämnat ett förslag till kommande 
Länstransportplan om att det även där bör finnas statliga medel att söka för att 
hålla landsbygdens vägnät levande.  
 
Utöver särskilda kommunala medel vid investeringar och att lyfta frågan med 
staten lyfter motionären fram önskemål om att en översyn av nivån på den 
generella kommunala bidragsnivån görs. 

Social konsekvensanalys 
För att möjliggöra att människor även kan leva på landsbygd så är frågan 
kring vägsamfälligheter viktig. Det kan vara en nog så stor utmaning för 
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människor i landsbygd att kunna pendla till t.ex. arbete eller andra 
nödvändiga resor. Framkomlighet och säkerhet är lika viktiga faktorer på 
en liten väg som en stor. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Bra vägar även i landsbygd ger mindre miljöpåverkan. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Det går att årligen avsätta medel i kommunens budget vilka sedan kan 
sökas av vägsamfälligheterna i likhet med hur strategimedelen hanteras. 
Beslut om olika nivåer kan tas årligen utifrån behov som finns. 
Ansökningsförfarandet går att lösa via en blankett för ansökan och 
samfällighet kan förslagsvis söka innevarande budgetår för kommande år. 
Därmed kan kommunstyrelsen fatta beslut om nivån på budgetposten 
årligen utifrån inkomna ansökningar. Vid en rundfrågning i övriga 
kommuner i Örebro län framkom att flertalet kommuner använder en 
modell där bidrag upp till 15 % ges till enskilda åtgärder. 
 
En alternativ lösning är att höja den årliga ersättningen till 
vägsamfälligheterna. Tittar förvaltningen på Sveriges kommuner är 
bidragen på 10 % till 30 %. Hällefors kommun betalar ut 10 % på 
Trafikverkets beviljade belopp till samfälligheterna. Det motsvarar årligen 
en kostnad för Hällefors kommun om 500 000 kronor. En höjning till 30 % 
skulle således ge en årlig kostnad för kommunen på 1,5 miljoner kronor.   
 
Några enstaka kommuner har även en modell där kommunstyrelsen årligen, 
utifrån budgetutrymme, antar vilken nivå ersättningen ska ligga på. Det 
gäller främst kommuner i Norrlands inland. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Anse motionen besvarad. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta möjligheten för kommunens 
vägsamfälligheter att söka medel till punktinsatser i deras vägnät. 

 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda en höjd årlig ersättning till 
vägsamfälligheterna. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om vägsamfälligheter har möjlighet att söka 
bidrag hos andra än kommunen och Trafikverket, vilket delvis besvaras av 
Vivianne Pettersson (M). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Ulrika Jonsson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anse motionen besvarad. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta möjligheten för kommunens 
vägsamfälligheter att söka medel till punktinsatser i deras vägnät. 

 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda en höjd årlig ersättning till 
vägsamfälligheterna. 
 



Till 
Hällefors kommun 

MOTION 

Bidrag till enskilda vägar 

De enskilda vägarna utgör omkring två tredjedelar av det svenska vägnätet. Ansvaret för 
dessa vägar ligger på enskilda väghållare, som regel ideellt arbete i olika föreningsbildningar. 
Man kan anta att vägnätet i Hällefors kommun har samma fördelning, dvs att 2/3 av vårt 
vägnät sköts av ideella krafter.  

Utefter olika parametrar räknar Trafikverket ut hur mycket det kostar att sköta olika 
vägsträckor och beslutar om bidragets storlek med en variation mellan 30-80 % för det 
generella driftbidraget. Exempelvis så tillhör hela Örebro län samma klimatzon som hela 
övriga södra Sverige, något som borde ifrågasättas liksom alla skogstransporter som sliter på 
vägarna. 

I Hällefors är det vanligt med 65 % från Trafikverket, 10 % från kommunen och resterande 25 
% står föreningarnas andelsägare själva för. Pengarna används till den reguljära driften, 
plogning och grusning, sladdning och dikning, osv. Vid gynnsamma förhållande räcker de 
statliga och kommunala bidraget till, men inte sällan får väghållarna debitera andelsägarna för 
att hålla vägarna farbara.  

Vid större arbeten, exempelvis byte av vägtrummor, förstärkning av broar och slitbana kan 
man ansöka om särskilt bidrag från staten, 70 %. Andelsägarna står för resterande del men det 
vore ju rimligt att kommunen också skulle kunna bidra med en del. 

Vägarna används som allmänna vägar för de boende, skogstransporter, besökare, bärplockare, 
skogsvandrare, turister, osv. De används också för kommunal och statlig service som de 
boende efter vägarna behöver, hemtjänst, renhållning, skolskjuts, post och andra transporter, 
mm. Inte sällan har de entreprenörer som utför servicen synpunkter på vägarnas standard. De 
som bor efter vägarna vet att man måste välja fordon därefter för att ta sig fram och att bilarna 
utsätts för större slitage, det borde de som åtar sig transporter vara medvetna om. 

En större kommunal satsning på de enskilda vägarna i kommunen skulle vara en satsning på 
en levande landsbygd, gynna dess utveckling. 

Jag föreslår kommunen  

att göra en översyn av nivån på det kommunala, generella bidraget till enskilda vägar, 
att uppvakta staten i frågan om den statliga nivån på bidraget och   
att kommunen undersöker möjligheten att avsätta särskilda medel i budgeten för ett extra 
bidrag som kan sökas när större arbeten ska genomföras på vägnätet.  

 

Hällefors den 8 juni 2020 

Susanne Grundström 
Socialdemokrat 
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Yttrande över två medborgarförslag om gatubelysning i 
Bredsjö, dnr KS 20/00041 och dnr 112.12  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö, daterat 2012-05-15  
KS 2012-08-21 § 167 
Medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö, inkom 2020-02-17 
KS 2020-03-31 § 72 

Yttrande 
Det har inkommit medborgarförslag gällande belysning i Bredsjö by.  
Förslagsställarna önskar mer utbyggd belysning i de centrala delarna av 
Bredsjö då det saknas belysning i vissa delar av genomfarten, riksväg 790. 
Det önskas även bättre belysning fram till perrongen vid stationshuset i 
Bredsjö. Trafikverket har låtit meddela att man ej längre kommer stanna vid 
Bredsjö station vilket gör att den delen inte längre bedöms aktuell. 
 
Då det gäller genomfarten, riksväg 790, så är Trafikverket väghållare och 
Hällefors kommun äger gatubelysningen. Att det är två aktörer vid samma 
väg gör det mera komplicerat och försvårar för Hällefors kommun att uppföra 
ny gatubelysning. Det pågår även ett arbete via Sveriges kommuner och 
regioner, med syftet att Trafikverket ska vara ansvariga för den belysning som 
ligger i deras väghållaransvar. Därför bör inte Hällefors kommun bygga ut 
nätet i Bredsjö i egen regi, utan förvaltningen föreslår att medborgarförslagen 
avslås. Önskan kommer att ställas från Hällefors kommun till Trafikverket att 
de bygger ut gatubelysningen i Bredsjö tätort. Samtidigt vill 
kommunförvaltningen beklaga den långa svarstiden på den ena 
förslagsställarens skrivelse. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Medborgarförslagen anses besvarade med ovanstående. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om tidsplan för när Trafikverket kan sätta upp 
belysning på sträckan, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Alf Wikström (V) ställer följdfråga om kommunens möjlighet att istället sätta 
upp belysning, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Alf Wikström (V). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Medborgarförslagen anses besvarade med ovanstående. 
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Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om 
bidrag med 3600 kr, dnr KS 21/00047 

Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2021-02-15. 
 
Ärendet 
Örebro läns nämndemannaförening har till Hällefors kommun inkommit med 
en ansökan om bidrag om 3600 kronor. 
 
Nämndemannauppdraget fullgörs under respektive domstol. Domstolen står 
också för nämndemännens arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst 
etc. Kommunens roll är begränsad till att genom kommunfullmäktige utgöra 
valkorporation för nämndemännen. 
 
Domstolsverket står för introduktionsutbildning och annan fortbildning som 
är direkt kopplad till den juridiska verksamheten, medan 
nämndemannaföreningarna står för fortbildning som kan sägas stå i anslutning 
till uppdraget, men där ingen direkt koppling finns till domstolen. Exempel på 
fortbildningsinsatser som hålls i nämndemannaföreningens regi ges i 
bilagorna. 
 
Hällefors kommun har i dagsläget tre nämndemän. Förvaltningen bedömer att 
den fortbildning som erbjuds genom Örebro läns nämndemannaförening är 
relevant och ger nämndemännen bättre förutsättningar att fullgöra sina 
uppdrag, men anser samtidigt att ansvaret för nämndemännens utveckling i 
sina uppdrag bör åligga domstolen. 

Social konsekvensanalys 
Väl fungerande domstolsväsende är en absolut grundbult i alla 
demokratiska samhällen, och att rekryteringen av nämndemän återspeglar 
samhällets medborgare är viktigt. Hällefors kommuns uppfattning är att det 
arbete som nämndemannaföreningen genomför är viktigt för 
nämndemännen och bidrar till att underlätta rekryteringen, men kommunen 
anser att det är staten, inte respektive kommun, som ska svara för all 
nödvändig fortbildning inom rättssystemet.  
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Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Sökt bidrag är 3600 kronor 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 3600 kronor 
avslås. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 3600 kronor 
avslås. 
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Anläggningsavgift vid komplettering med dagvatten-
anslutningar vid omläggning av befintliga 
spillvattenledningar inom verksamhetsområden för 
avlopp, dnr KS 21/00019 

Informationsunderlag 
Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021-01-15 
§ 5 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har fått information från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen om förändrad tillämpning i hur avgifter för dagvattenledningar tas 
ut.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beskriver att kostnaderna vid projekt 
där dagvattenledningar läggs med i samband med omläggning av övriga VA-
ledningar fram tills årsskiftet 2020/2021 har belastat hela VA- kollektivet i 
form av förhöjda brukningsavgifter. Resonemanget för denna 
kostnadsfördelning har varit att fastigheterna har en förbindelsepunkt för 
avlopp, och att där ingår både spillvatten och dagvatten. 
 
Med den kunskap VA-avdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen i dagsläget besitter vill de uppmärksamma kommunen på att 
verksamhetsområden för avlopp inte innebär att befintliga förbindelsepunkter 
för avlopp existerar, utan endast befintliga förbindelsepunkter för spillvatten 
och dagvatten. 
 
Vidare skriver Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ett 
verksamhetsområdesbeslut för avlopp istället innebär att VA- huvudmannen 
har en skyldighet att bygga ut (komplettera med) förbindelsepunkter för 
dagvatten. Det för för de fastigheter inom dessa verksamhetsområden som 
endast har spillvattenanslutningar. För detta ska anläggningsavgifter från de 
berörda fastighetsägarna tas ut. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 
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Miljömässig konsekvensanalys 
Att särskilja dagvatten och spillvatten är en viktig miljöåtgärd. Som det är i 
dag så går den samlade volymen in i reningsverket vilket den i ett skiljt 
system inte behöver och med det sparas miljön. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
VA-avdelningen tar från och med 2021-01-01 ut anläggningsavgifter för 
dagvatten enligt gällande VA-taxa i samband med upprättande och 
förmedlande av förbindelsepunkter för dagvatten för fastigheter inom 
verksamhetsområden för avlopp. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen.  
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Utskottsinitiativ uppföljning/utvärdering av 
övertagande av fritids- och idrottsanläggningar 
samt grönyteskötseln, dnr KS 21/00088 

 
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag på utskottsinitiativ. Förslaget 
handlar om att genomföra uppföljning/utvärdering av övertagande av fritids- 
och idrottsanläggningar samt grönyteskötseln. Det utifrån beslut om 
kommunalt övertagande. 
 
Kommunchef Hans Åhnberg och nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist tillför sakuppgifter. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om vad som kan och ska följas upp, vilket delvis 
besvaras av Vivianne Pettersson (M). 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att genomföra en uppföljning/utvärdering av 
övertagande av fritids- och idrottsanläggningar samt grönyteskötseln. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag Vivianne 
Petterssons (M) yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Genomföra en uppföljning/utvärdering av övertagande av fritids- och 
idrottsanläggningar samt grönyteskötseln.  
 



 

 

Utskottsinitiativ för en analys och uppföljning/utvärdering av 

övertagande av fritids‐ och idrottsanläggningar samt 

grönyteskötseln. 

Det beslut som togs 2019‐01‐29 §13 att fastighetsförvaltningen skulle förhandla och återta 

de idrotts‐ och fritidsanläggningar som sköttes av föreningarna samt grönyteskötseln har nu 

landat i vår lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen antogs på Kommunstyrelsen den 

19 november 2019. 

En besparing på ca 300 kkr beslutades på KS 2019‐01‐29 och därför bör nu en analys, en 

jämförelse och en uppföljning av beslutet utföras för att få en bild av utfallet av de åtgärder 

som genomförts.  

Både gällande personal och ekonomi.  

 

Vivianne Pettersson 

Moderaterna Hällefors Grythyttan 
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Utskottsinitiativ om Sinnenas och minnenas park, dnr 
KS 21/00095 
 
Vivianne Pettersson (M) föredrar enligt följande: 
 
För att vi, Hällefors Kommun, ska framstå som en väl fungerande 
äldreomsorgskommun behöver vi ta hand om det som finns, det som har 
funnits och det som har fungerat på ett bra sätt för våra äldre i våra boenden.  
Under de senaste åren har en nedprioritering av aktiviteter och skötsel gjort att 
det som en gång var tanken har försvunnit. 
 
Tanken från mej är att den då väl fungerande parken, Sinnenas och Minnenas 
Park, ska rustas upp till att vara det som den en gång var. Alla som vistas och 
bor där ska kunna förnimma, känna och lukta på det som finns där bestående 
av blommor, bär, frukter och vatten i olika konstellationer och färger. Sen har 
vi torpet, scenen med parkkänsla och lottkiosker, växthuset med 
odlingsbäddar utanför plus spa avdelningen. Allt detta behöver nu en 
upprustning, en utveckling och framför allt omtanke.  
 
Jag yrkar därför att vi tillsätter en utredning om hur vi bäst kan ta hand om 
och utveckla det som en gång var tanken med parken vid gamla Björkhaga 
och vem/vilka som har eller ska ha ansvar för parken och dess skötsel. Plus att 
vi samtidigt behöver se över utvecklingen och tanken med våra 
trygghetsboenden i både Hällefors och Grythyttan. Vi har detta år förmånen 
att vi kan prioritera detta då vi nu kommer att få tillskott från staten för att 
utveckla äldreomsorgen vilket gör att vi nu behöver planera en inriktning och 
planera aktiviteter. 
 
Tf socialchef Daniel Åhnberg och MA Ann-Louise Eriksson utvecklar kort 
kring olika typer av boenden. 
 
Kent Grängstedt (S) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på Vivianne 
Petterssons (M) yrkande vilket bifalls. 
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ansvar för Sinnenas och minnenas park utreds med fokus på att tillvarata och 
utveckla parken. 
 
Kommunens olika former av boenden ses över och förtydligas. 



 

 

Utskottsinitiativ Välfärdsutskottet 

 

För att vi, Hällefors Kommun, ska framstå som en väl fungerande äldreomsorgskommun behöver vi ta hand om 

det som finns, det som har funnits och det som har fungerat på ett bra sätt för våra äldre i våra boenden.  

Under de senaste åren har en nedprioritering av aktiviteter och skötsel gjort att det som en gång var tanken har 

försvunnit. 

Tanken från mej är att den då väl fungerande parken, Sinnenas och Minnenas Park, ska rustas upp till att vara 

det som den en gång var. Alla som vistas och bor där ska kunna förnimma, känna och lukta på det som finns där 

bestående av blommor, bär, frukter och vatten i olika konstellationer och färger. Sen har vi torpet, scenen med 

parkkänsla och lottkiosker, växthuset med odlingsbäddar utanför plus spa avdelningen. Allt detta behöver nu 

en upprustning, en utveckling och framför allt omtanke.  

Jag yrkar därför att vi tillsätter en utredning om hur vi bäst kan ta hand om och utveckla det som en gång var 

tanken med parken vid gamla Björkhaga och vem/vilka som har eller ska ha ansvar för parken och dess skötsel. 

Plus att vi samtidigt behöver se över utvecklingen och tanken med våra Trygghetsboenden i både Hällefors och 

Grythyttan. Vi har detta år förmånen att vi kan prioritera detta då vi nu kommer att få tillskott från staten för 

att utveckla äldreomsorgen vilket gör att vi nu behöver planera en inriktning och planera aktiviteter.  

 

Vivianne Pettersson // Moderaterna i Hällefors‐Grythyttan 
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Utskottsinitiativ om lördagsöppet på kulturskolan, dnr 
KS 21/00097 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) föredrar kring lördagsöppet på kulturskolan, 
möjligen i samverkan med föreningslivet, och yrkar att förvaltningen ska 
uppdras att se över möjligheterna till lördagsöppet på 
kulturskolan/fritidsklubbarna.   
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande dag- eller kvällstid vilken delvis 
besvaras av ordförande Johan Stolpen (V). 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen uppdras att se över möjligheterna till lördagsöppet på 
kulturskolan/fritidsklubbarna. 
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E-sportutbildning i Hällefors, KS 19/00311 

Informationsunderlag 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2020-03-03, § 37  
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-11-19, § 280 
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2019-10-30, § 134 
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2020-02-12, §15 
Kommunförvaltningen E-sportgymnasium Rapport  
  
Ärendet  
Välfärdsutskottet lämnade från sammanträde 30 oktober 2019 ett 
utskottsinitiativ angående e-sport vid gymnasieskolan. Kommunstyrelsen 
biföll på sammanträde 19 november initiativet. Förvaltningen fick därmed i 
uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda e-sportsutbildning i Hällefors. 
 
Förvaltningen lämnade i sammanträde 2020-02-12 rapport i ärendet och 
utskottet föreslog sedermera Kommunstyrelsen att fatta beslut om att 
initiativet därmed skulle vara besvarat. Kommunstyrelsen valde att fatta 
beslut om att Välfärdsutskottet ska uppdras att följa upp initiativets 
intentioner mot gymnasieskolan. 
 
Kommunförvaltningen lämnar härmed följande uppföljning av ärendet: 
 
I det första, rätt så preliminära valet till gymnasieskolan inför hösten 2021 har 
omkring 70 elever valt program. IT i gymnasieskolan finns i flera program, 
främst Teknikprogrammet, men även i industriprogrammet och El & 
energiprogrammet. Även på Naturvetenskapsprogrammet finns möjlighet till t 
ex programmering. Av de 70 eleverna är det drygt 20 elever som valt något av 
dessa program, varav 13 i egen gymnasieskola (Pihlskolan). De E-
sportprogram som finns ligger ofta på estetiska program, och till dessa är det 
5 elever som har sökt. Det är oklart vilken estetisk inriktning de efterfrågat.  
 
Vid Pihlskolan finns möjlighet att läsa E-sport inom ramen för idrottsprofil. 
Det finns dock som rapporten tidigare visat ett antal problem förknippat med 
detta. Vi vet inte heller hur intresset för en formell utbildning skulle ha sett ut 
om den faktiska funnits i egen kommun.  
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I den beredning för gymnasieskolan framtid som kommunen varit 
remissinstans på beskrivs just E-sportgymnasier som ett område som behöver 
granskas. I skrivningarna finns problematiseringar kring att locka elever med 
utbildningar som sedan inte leder till arbete. Att i det läget skapa formella 
utbildningar – om detta vore juridiskt möjligt för oss – är tveksamt. 
 
Förvaltningen bedömer även fortsättningsvis att behovet av en formaliserad 
E-sportutbildning vid Pihlskolan inte motsvarar den insats som skulle krävas.     
  
Möjligheterna inom området kommer att följas på förvaltningsnivå, men 
ytterligare uppföljningar kommer inte att lämnas löpande till 
Kommunstyrelsen. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker kortfattat. 
 
Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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Lägesrapport tillväxtverkets statsbidrag till socialt 
eftersatta kommuner, dnr KS 18/00229 
 
Informationsunderlag 
Näringsdepartementet: Förordning (2018:152) om statsbidrag till 
socioekonomiskt eftersatta kommuner 
Kommunförvaltningen: Ansökan om medel ur Tillväxtverkets riktade 
utlysning för att stärka landsbygdskommuner med socioekonomiska 
utmaningar. Bakgrund 2018-09-25. 
Kommunstyrelsen: Sammanträdesprotokoll 2018-11-27 § 255,  KS 
18/00229  
Lägesrapport - Stärka landsbygdskommuner/Stärka kommuners arbete för att 
minska segregation 

 
Bakgrund 
Regeringen beslutade 2018 att stödja ett antal socioekonomiskt utsatta 
kommuner. Uppdraget gick till Tillväxtverket och inleddes samma år. 
Intentionen från början var att fortsätta till år 2027. 2018 avsattes 75 miljoner, 
varav nära 2 miljoner fördelades till Hällefors. Bidraget skulle sedan ökas 
under de första åren för att bibehållas nära 8 miljoner årligen. Denna ökning 
var dock ett tilläggsbeslut som revs upp i den budget som riksdagen röstade 
igenom inför 2019. 
 
De 30 kommunerna har valts ut utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg 
utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Dessutom har 
särskild hänsyn tagits till de långa avstånden i kommunen. Bidraget får 
lämnas för  
 
- åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen  
- framtagande av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och 
sociala utvecklingen i kommunen  
 
Ansökan om bidraget skulle vara skriftlig och innehålla mål, tidsplan och 
budget. Tillväxtverket finansierar 90 % av bidraget, vilket gör att kommunen 
ska medfinansiera 10 %.  
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Kommunförvaltningen lämnade en ansökan, och tillväxtverket godkände 
denna. Kommunstyrelsen informerades i ärendet på sammanträde i november 
2018. Kommunförvaltningen använder sedan dess de tilldelade medlen enligt 
ansökan. Vissa justeringar har skett mellan åren, men intentionen i 
projektplanen har bibehållits.  
 
Projektets namn är ”Utbildning för utveckling”. Den huvudsakliga 
målsättningen med projektet är att ge elever i grundskolan förutsättningar att 
öka sina studieresultat. I huvudsak byggde kommunens ansökan på att 
etablera ett lärcentra i kommunen, samt att med hjälp av denna utveckla 
vuxenutbildning. Ökad utbildningsnivå bland befolkningen bedömdes som en 
framgångsfaktor i kommunen.  
 
Kommunförvaltningen har för 2021 sökt det tilldelade bidraget i enlighet med 
projektplanen och den på denna följande budgeten. 
  
Insatser 2020 
 
I enlighet med projektplanen har insatser genomförts med följande 
ekonomiska utfall under 2020: 
 

Digitalisering i kulturskolan  171  
YrkesVux  949  

 
Lärcentra   
SYV  65 
Eftergymnasiala studier 433 
Intern personal, specialist 60 
Överföring 2021 315 (Uppskjuten utbildning p g a pandemin) 
 
 Totalt  1 993 

  
Utvärdering 
 
Kommunförvaltningen lämnar löpande utvärdering av projektplanen till 
Tillväxtverket. Eftersom insatserna är långsiktiga är det svårt att härleda 
eventuella resultat till just dessa insatser. Bidraget har dock tveklöst medfört 
ökade volymer inom de prioriterade områdena.   

 
Ekonomi  
Bidraget kommer att ha stora effekter på kommunens ekonomi. Inrättande av 
ett lärcentrum bedöms ha stora långsiktiga effekter på kommunens ekonomi.  
 
Folkhälsa  
Satsningar på höjd utbildningsnivå bedöms ha stor inverkan på folkhälsan.  
 
Miljö  
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker kortfattat. 
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Johan Stolpen (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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Information - Utfall efter ändring av Äldreomsorg och 
funktionshindrade avgifter 2021, dnr KS 20/00239 
 
Informationsunderlag 
Meddelandeblad för 2021 
Taxor och avgifter Äldreomsorg och funktionshindrade 2021 
Avgift i väntan på vård-och omsorgsboende 
Avgiftsblad 2020 
Avgiftsblad 2021 

Ärendet 
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den 
2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen (2001:453) och 
Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30).  Avgiften baseras på prisbasbeloppet. 
Årets prisbasbelopp är 47 600 kronor en höjning med 300 kronor från 47 300 
kronor (2020). 
 
Kommunfullmäktige tog den 2021-02-16 beslut om justering av taxa/avgifter 
inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt prisbasbelopp och gav 
kommunförvaltningen i uppdrag att återkoppla utfallet efter justering.    
 

 

 
 

Social konsekvensanalys 
Alla ska ha råd med vård- och omsorg om behov föreligger. Därför finns 
ett högkostnadsskydd i form av en maxtaxa. Patient/omsorgstagaren betalar 
aldrig mer än maxavgiften, oavsett inkomster och tillgångar. 

Miljömässig konsekvensanalys 

2020 2021 Höjning
Maxtaxa kr 2 125 2 139 14
Timtaxa kr 373 373 0
Trygghetslarm kr 374 374 0
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Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
När det gäller avgift för hemtjänst och hälso- och sjukvårdsinsatser styr 
bland annat den enskildes nettoinkomst och boendekostnad hur stort 
avgiftsutrymme den enskilde får. För varje omsorgstagare finns därför en 
individuell uträkning av avgiftsutrymme, och de omsorgstagare som inte 
har ekonomiskt utrymme blir avgiftsbefriade. Dessa påverkas därför inte av 
den föreslagna höjda avgiften. Då även avgiften för trygghetslarm ingår i 
maxtaxan.  

 
När det gäller avgifternas påverkan för kommunstyrelsens intäkter är det 
generellt svårt att uppskatta intäktsförändringen eftersom det är många 
faktorer som styr detta, inte minst eftersom avgiften som omsorgstagaren 
ska betala bestäms av det individuella avgiftsutrymmet samt maxtaxan i 
varje enskilt fall 

Facklig samverkan 
Information och samverkan kommer att ske. 

 
--- 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 

712 83 Hällefors Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950 11808-3 
 Hällefors     
      
 

  
Sida 

1(12) 
Datum  

2021-01-01  
 
   

   
   
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Taxor, avgifter och ersättningar 

 
inom 

 
äldre- och handikappomsorgen 

 
uppdateras årligen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2(12) 

 

Allmänt om avgifterna 
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den 14 
november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen (2001:453) 
och Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763). Reglerna om förbehållsbelopp, 
högkostnadsskydd och förvaltningsbesvär trädde i kraft den 1 juli 2002.  Reglerna 
om inkomstberäkning trädde i kraft 1 januari 2003. Konsumentverkets 
rekommendationer ligger också till grund för en del beräkningar. Taxor och avgifter 
regleras automatiskt varje år med utgångspunkt från ovanstående 
beräkningsgrunder. Kommunens timtaxa för 
hemtjänst/omvårdnadsavgift/boendestöd prövas årligen. 
  
För varje enskild skall genom beslut fastställas: 

 Avgiftsunderlag (inkomst) 
 Förbehållsbelopp 
 Avgiftsutrymme 
 Avgift 
 
Avgiftsunderlag 
Avgiftsunderlaget är lika med den enskildes nettoinkomst och beräknas av: 

 Förvärvsinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen 
 Inkomst av kapital med reducering av aktuell skatt 
 Vissa andra inkomster, t ex bostadsstöd, pensionsförsäkringar och livräntor 
 
Den beräknade inkomsten för de närmaste tolv månaderna omräknas till inkomst 
per månad. Vid beräkning av taxerad inkomst inräknas begravningsavgift som 
skatt. Däremot inräknas ej medlemsavgift till svenska kyrkan eller annat 
trossamfund. 
 
Kommunen hämtar uppgifter om bl. a pension och bostadstillägg från 
Försäkringskassan. 
Skattefria inkomster som t ex inkomster från utlandet, stipendier, bostadstillägg och 
särskilt bostadstillägg anses som inkomst.   
   
För sammanboende makar och registrerade partners lägg inkomsterna ihop och 
utgör hälften av summan för var och en. För sammanboende beräknas inkomsten 
var för sig. 
När det gäller makar och registrerade partners så utgår avgiften från ett gemensamt 
avgiftsutrymme. Kapitalinkomst beräknas enligt den 31 december året innan. 
Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek.  
 
Förbehållsbelopp/minimibelopp 
Med förbehållsbelopp menas ett lägsta belopp (minimibelopp) som den enskilde 
ska ha kvar efter skatt, hyra (eller kostnad för eget boende) samt avgift för 
hemtjänst eller omvårdnad i särskilt boende. 

 Förbehållsbeloppet utgörs dels av: 

 Ett i lag fastställt schablonbelopp 

 Ett individuellt belopp 
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 Förbehållsbeloppet avser täcka kostnader för: 

 Kläder och skor 
 Fritid 
 Hygien 
 Förbrukningsvaror 
 Dagstidning och telefon  
 Möbler och husgeråd 
 Hemförsäkring 
 Hushållsel  
 Resor 
 Tandvård 
 Öppen hälso- och sjukvård 
 Läkemedel 
 Livsmedel 

 
För år 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kronor.  
Förbehållsbeloppet som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 
1,3546 gånger prisbasbeloppet. För år 2021 motsvarar det 5 373,25 kronor/månad.  
 
Förbehållsbeloppet för var och en av sammanlevande makar, registrerade partner 
eller sambor skall utgöra en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet. För år 2021 
motsvarar det 4 540,25 kronor/månad.  
Personer med funktionshinder som är 60 år och yngre bör enligt propositionen 
2000/01 efter individuell prövning få en uppräkning med högst 10 % av 
förbehållsbeloppet.  
För år 2021 innebär det en uppräkning med 537 kr per månad.  
 
Schablonbeloppet 
I schablonbeloppet ingår livsmedel, alla måltider med 2 470 kr (enligt 
konsumentverkets beräkning av råvarukostnad för personer 74 år och äldre). 
Förbehållsbeloppet ska höjas med den del av kommunens måltidspris som 
överstiger 2470 kr för 2021. 
 
Individuellt belopp 
Förbehållsbeloppet skall under vissa förutsättningar och i skälig omfattning höjas 
för de personer som på grund av särskilda omständigheter har varaktigt behov av ett 
inte oväsentligt högre belopp (> 200 kr per månad).  
Det kan t ex gälla följande kostnader: 
- Rehabilitering/habilitering 
- Fördyrad kost p.ga matdistribution eller tremålssystem i särskilt boende.  
- Fördyrad kost för yngre funktionshindrade  
- Bosättning, familjebildning, fritidsaktiviteter m.m. för yngre    
           funktionshindrade 
- God man 
 
Det individuella beloppet påverkas också av hur mycket avdrag den enskilde kan 
göra från schablonbeloppet.  
Avdrag kan göras om kostnaden ingår i avgiften för särskilt boende t ex hushållsel, 
förbrukningsvaror, möbler och husgeråd. Detta måste anpassas till det aktuella 
boendet/förhållandet.  
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Följande max avdrag gäller 2021 
  

- Förbrukningsvaror    32,50 kronor 
- Möbler, husgeråd och hemtextilier 147,50 kronor   
 
Totalt avdrag  180 kronor/månad 
 
                                                                                         
 
Dubbel bosättning 
När omvårdnadsbehovet bedöms så omfattande att personen måste flytta in i 
särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader, genom reducering av 
omvårdnadsavgiften i högst 3 mån. En förutsättning för att få kostnaden reducerad 
är att det tidigare boendet sägs upp eller avyttras.  
Fastighet räknas inte som förmögenhet. 
 
Tillägg 
Den enskilde har alltid rätt att få sin avgift individuellt prövad utifrån sina behov. 
Behovet skall vara av varaktig karaktär och avse ett icke oväsentligt belopp (>200 
kr/mån). Dessutom skall det inrymmas under begreppet normala levnadskostnader.  
Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett 
högre belopp.  
Exempel på detta kan vara kostnader för: 
- God man  
- Fördyrad kost. 
Mat 
Den av Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnaden (råvarukostnaden) för år 
2021 är 2 470 kr/månad och den summan ingår i schablonbeloppet.  
Om den enskilde betalar en högre avgift för mat har han/hon rätt till ett tillägg på 
förbehållsbeloppet. 
 
De 2 470 kr/månad fördelas enligt följande:  
- Frukost/kvällsmål  20 % 494 kr   
- Lunch  30 % 741 kr   
- Mellanmål             10 % 247 kr   
- Middag  40 % 988 kr   
 
Middag är likvärdig med huvudmål.  
I de fall lunchen är dagens huvudmål beräknas det med middagens värde. 
 
Boendekostnad 
Den enskilde skall även förbehållas medel för boendekostnaden i vilken följande 
kostnader skall ingå: 
- Hyra (enligt hyreslagen) 
- Bostadsrättsavgift 
- Ej avdragsgill ränta 
- Driftskostnad 
- Tomträttsavgäld 
- Fastighetsskatt 
 
Här kan kommunen använda sig av reglerna för bostadstillägg i 
rimlighetsbedömningen. 
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I de fall då någon person delar rum med annan än make eller sambo, finns ett 
högsta belopp även för boende. Det anges som andel av prisbasbeloppet och 
motsvarar 2 197 kronor från 2021 års prisnivå.  
För makar där den ena maken bor i särskilt boende och den andre i egen bostad 
tillämpas reglerna som om båda vore ensamstående. Det innebär att det högre 
förbehållsbeloppet för ensamstående tillämpas. Om det är förmånligare för den 
enskilde tillämpas dock reglerna för sammanboende makar. 

 
 Högkostnadsskydd  
 (maxtaxa) 

Den högsta nivå på avgiften för hemtjänst och dagverksamhet är 0,5392 
prisbasbeloppet per år delat med tolv.  För 2021 motsvarar det 2 139 kronor per 
månad.   

 
Avgiftsutrymme 
Förbehållsbeloppet dras från nettoinkomsten (inklusive bostadsstöd). 
Denna summa utgör den enskildes betalningsförmåga = avgiftsutrymme. 
Om den enskildes betalningsförmåga understiger förbehållsbeloppet blir avgiften 
0 kronor. 
Faktisk avgift för kost i särskilt boende och för matdistribution i ordinärt boende 
tillkommer utöver hemtjänstavgiften (inklusive larm, dagvård och korttidsvård) 
oavsett hur stort avgiftsutrymmet är.  
Avgiften är individuell. För sammanboende makar tas avgift således ut av den av 
makarna som har beviljade insatser.  
Om båda makarna har beviljade insatser debiteras var och en för sin insats. 
 
Underlag för beräkning av avgift 
Avgiftens storlek utgår från fattade biståndsbeslut enl. SoL eller utifrån 
kommunens ansvar enl. HSL och beräknas individuellt för varje enskild person.  
Den enskilde är skyldig att själv informera om förhållanden som kan påverka 
beräkningen av avgiften.  
Minst en gång om året görs en förfrågan om inkomster och utgifter. Om uppgifter 
inte lämnas in får kommunen använda sig av tillgängliga uppgifter från t ex 
försäkringskassan.  
Den som inte lämnar in uppgifter riskerar att debiteras den hösta avgiften. När 
kommunen får in uppgifter om nya förhållanden skall ett nytt avgiftsbeslut fattas.  
Taxan uppdateras årligen.  
 
För lågt förbehållsbelopp 
Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. 
Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel till någon för att han eller hon 
skall nå upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen. 
 
Särskilt boende  
I särskilt boende betalar den enskilde hyra, mat och omvårdnadsavgift.  
Kommunal hälso- och sjukvård inkluderas i omvårdnadsavgiften.  
För medicin och läkarvård gäller landstingets avgifter och högkostnadsskydd.  
Avgiften är individuell och tas ut av varje enskild. 
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Reducering av avgift vid frånvaro 

Reducering av vårdavgift görs endast om omvårdnadstiden är så låg att avgiften 
överstiger kommunens självkostnadspris.  

 Reducering görs från och med dag 2 där daglig hjälp ingår. Den dag personen 
återkommer tas ingen avgift ut. 

 För personer som ej har daglig hemtjänst reduceras avgiften i proportion till 
utebliven hjälp. 

 Planerad frånvaro ska meddelas hemtjänstgruppen/boendestödjare minst en vecka 
innan för att få avgiftsreducering 

 Reducering för matdistribution görs från och med dag 2 vid akut frånvaro och vid 
planerad frånvaro från dag 1 om hemtjänsten är meddelad minst tre dagar i förväg.  

 Matkostnad i särskilt boende/korttidsvistelse reduceras från och med första hela 
frånvarodag . Reduktionen per dag görs med det belopp som erhålls genom att dela 
månadskostnad för mat med aktuell månads antal dagar. Vid återkomst debiteras 
matkostnad från och med första hela närvarodag. 

 

Avgift och hyra vid dödsfall 
Avgift för kost och vård och omsorg betalas till och med dag för dödsfall. Vad 
gäller hyreskostnad i särskilt boende tillämpas hyreslagens bestämmelser. 
 
Felaktiga avgifter  
Vid felaktig debitering, då felet beror på kommunens handläggning, skall för högt 
uttag återbetalas för max 12 månader bakåt i tiden. Om istället för låg avgift 
debiterats på grund av kommunens handläggning sker ingen retroaktiv debitering. 
Om felaktigheterna beror på att inlämnade uppgifter ej varit rätt eller att de varit 
ofullständiga och detta har resulterat i för hög avgift sker rättelse maximalt tre 
månader tillbaka. Om avgiften av samma skäl blivit för låg sker retroaktiv 
debitering med tre månader. 
 
Försäkringsfall 
Om hemtjänstinsatserna av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring skall bekostas 
av annan än den som får biståndet skall kommunens faktiska kostnader 
(självkostnader) för insatsen debiteras. Maxtaxa gäller således ej (Svenska 
Kommunförbundets cirkulär 1996:161)  
 
Överklagande 
Den enskildes avgiftsbeslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär (16 kap 3§ 
socialtjänstlagen) till allmän förvaltningsdomstol. Denna rätt gäller dock ej avgift 
för mat, hyra eller liknande samt ej heller för transporter. 
 
Den enskilde har rätt att överklaga ett avgiftsbeslut om: 
 Avgiftens storlek ej stämmer 
 Avgiftsändring skett, d.v.s ett nytt beslut om avgift fattats 
 Beräkning av avgiftsunderlaget anses felaktigt 
 Boendekostnaden förändras 
 Förbehållsbeloppet förändras  
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AVGIFTER INOM LSS  
 
Insatserna enligt LSS är i princip kostnadsfria. De enda undantagen som 
medges läggs fast i § 18-20 LSS samt § 5-6.  
 
I anslutning till insatser enligt LSS får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, 
fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Avgiften får dock inte överstiga 
kommunens kostnader och den enskilde ska efter erlagd avgift ha tillräckligt 
för sina personliga behov (det är alltså en kostnad som bör räknas in i 
högkostnadsskyddet).  
 
Enligt § 20 LSS är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens omkostnader för omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas 
i ett annat hem än det egna. Dessa kostnader ska bidra till att täcka utgifter för 
kost och förbrukningsartiklar (såsom tvätt- rengöringsmedel, toalettpapper 
och dylikt).  
 
Bestämmelse för föräldrars skyldighet att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnader och hur beräkning skall tillämpas finns beskrivet i 
cirkulär 2006:54 SKL. Det belopp som var och en av föräldrarna skall bidra 
med får dock inte överstiga 1273 kr/månad vardera. Vi tillämpar i det här 
fallet SKL:s beräkningar.       
 
Socialstyrelsen rekommenderar att man använder sig av Konsumentverkets 
beräkningar av skäliga kostnader, vilket även är beräkningar som uppfyller 
Livsmedelsverkets rekommendationer. Konsumentverkets kostnader är 
livsmedelskostnader som bygger på en matsedel för fyra veckor som uppfyller 
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för olika personkategorier. I 
kostnaderna ingår även en liten mängd mellanmål i form av kaffe, kakor och 
godis. Eventuella merkostnader för livsmedel etc. vid storhelger och andra 
högtider ingår inte. 
 
 
Av vem får man ta ut avgifter 
Även denna punkt regleras i lagen, § 19-20 
 
1. Kommunen får ta ut avgift av den som har hel ålderspension, hel 
garantipension, hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller som har annan 
inkomst av motsvarande storlek. 
Annan inkomst av motsvarande storlek kan exempelvis vara arbetsinkomst 
eller kapitalinkomster. Det kan också vara en kombination av olika slags 
inkomster som sammantaget är av den storlek som ovan angetts (19 § LSS). 
 
2. Kommunen får ta ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när 
deras barn får vård i ett annat hem än det egna med stöd av LSS. Föräldrar har 
enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är 
försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i 
skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Enligt 20 § LSS, är föräldrar 
skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för 
omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det egna 
Med begreppet ett annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som 
bostad med särskild service för barn och ungdomar samt korttidshem. 
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När man tar ut avgift ska man samtidigt, liksom vid avgifter inom 
äldreomsorgen, se till att den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel för sina 
personliga behov av mat, kläder, fritid, tandvård, semester etc. Dessutom 
garanteras personkretsen goda levnadsvillkor vilket begränsar avgiftsuttaget 
gentemot den enskilde.  
 
Att överklaga avgiftsbeslut  
Avgiftsbeslut för insatser enligt LSS kan endast överklagas genom s.k. 
laglighetsprövning.  
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Avgifter inom äldre- och handikappomsorg från och med år 2021-01-01  
 

Högsta avgift för hemtjänst i ordinärt boende 

2 139 kr/mån  

Minimibelopp(förbehållsbelopp) 

Ensamboende 5 373 kr/månad 2021 års nivå)  

Makar och sammanboende per person 4 540 kr/månad (2021 års nivå)  

Hemtjänst/Nattpatrull/Anhörigvård 

373 kr/timme, max 2 139 kr/månad  
Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & högsta avgift 

För att justering av hemtjänst-/boendestödsavgiften skall ske, ska de utförda timmarna under en och  
samma kalendermånad understiga sex timmar. I annat fall är det avgiftsutrymme/högsta avgift som gäller 

1 tim/månad = 373 kr 
2 tim/månad = 746 kr 
3 tim/månad = 1119 kr 
 4 tim/månad = 1492 kr 
5 tim/månad = 1865 kr 

6 tim och mer / månad  = maxtaxa 
 
 
        

Trygghetslarm 

374 kr/månad  

Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & ingår i högsta avgift 

 

 Matdistribution 

63kr/lunch 

Kvällsmat Trygghetsboende 

28 kr/portion 

 

 

Omvårdnad vid särskilt boende 

2 139 kr/månad  
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Kostavgift i särskilt boende 

3 502 kr/månad  

 

Förbehållsbelopp i särskilt boende: 

 Minimibelopp ensamstående 5 373 kr/månad + tillägg kost 1032 kr - diverse avdrag 180 kr= 6 225kr 

Minimibelopp makar/sambo 4 540kr + 1032 kr – 180 kr = 5 392 kr   

 

Korttidsboende/Växelvård 

133 kr/dygn   

Kontrolleras mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift 

Kostavgift tillkommer: 116,50 kr/dygn  

 

 

 
Kommunal hälso-och sjukvård 

373 kr/timme 
Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & ingår i högsta avgift 

 
 Dagomsorg Linden 

Kost 79 kr/gång   
 

Dagrehabilitering 
 

74 kr/hel dag 
37 kr/ halv dag  

Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & ingår i högsta avgift 
 

Kost 79 kr/hel dag 
 

Hemrehabilitering 

373 kr/timme 
Kontrolleras mot avgiftsutrymmet & ingår i högsta avgift 
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Korttidsvistelse enligt LSS 
Avgift för kost 

(Gäller korttidsboende, stödfamilj samt lägerverksamhet) 
                   0-6 år                 66 kr/heldag          36 kr/halvdag 
                 7-12 år                 77 kr/heldag          40 kr/ halvdag 
                13 år och äldre    89 kr/heldag          48 kr/halvdag 

 
Korttidstillsyn barn och ungdomar 
 Vårdnadshavaren betalar kostnad för mat 

 
Avgiften för korttidsvistelse/korttidstillsyn är en åldersrelaterad avgift efter 
konsumentverkets beräkningar, ett genomsnitt för vardera åldersgrupp. Avgift 
för mat och förbrukningsartiklar betalas av omsorgstagaren/vårdnadshavaren. 
Resor till och från korttidsvistelse/korttidstillsyn betalas av 
omsorgstagaren/vårdnadshavaren. Avgiften räknas årligen om efter 
konsumentverkets beräkningar.  Om insatsen köps av en annan kommun ska 
måltidsavgiften motsvara gällande måltidstaxa i den kommunen.  
 
 
 

Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 
Ej pensionsberättigade barn och ungdomar. 

Fem dagars boende: 
Avgiften beräknas enligt samma taxa som korttidsvistelse. 
Sju dagars boende: 
Vardera föräldern är skyldig att betala en avgift motsvarande 
underhållsstödet. I avgiften ingår samtliga kostnader 
för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. 
Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, 
fritidsaktiviteter och fickpengar. 
 
 
Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. För 
sammanboende föräldrar görs avdrag med 1/30 av den totala avgiften per dag.  
 
Vistas barnet hos ensamstående förälder görs avdrag med 1/30 kr från den 
förälderns avgift. 
 
Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av 
omsorgstagaren. 
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Pensionsberättigade barn och ungdomar 
Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom betalar den 
faktiska boendekostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar. 
 
Bostadskostnaden bestäms utifrån kommunens självkostnad, alternativt det 
pris kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare.  
 
Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från 
annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är. 
 
Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs kommunens självkostnad 
eller det pris annan vårdgivare/kommun anger. 
 
Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv. 
 
Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av 
omsorgstagaren. 
 
 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Pensionsberättigade vuxna 

 
Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska kostnaden 
för kost och logi, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar. 
 
Bostadskostnaden bestäms utifrån faktisk kostnad, alternativt det pris 
kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare.  
 
Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från 
annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är. 
 
Kostnad för mat bestäms enligt samma princip d.v.s. faktisk kostnad eller det 
pris annan vårdgivare/kommun anger.  
 
Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv. 
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Uppgifter för beräkning av avgifter inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen år 
2021 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna 
till prisbasbeloppet. I detta meddelandeblad redovisar Socialstyrelsen några 
av de belopp som kan användas för att beräkna de avgifter som är knutna till 
prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet 2021  
För år 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kronor. 

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL 
Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård 
och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en tolftedel av  
0,5392 gånger prisbasbeloppet. För år 2021 motsvarar det 2 138,83 kr  
per månad.  

Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen,  
får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 
För år 2021 motsvarar det 2 197,14 kr per månad. 

Minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL 
Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska, om inte annat följer av  
8 kap. 8 § SoL, alltid utgöra per månad, lägst en tolftedel av 1,3546 gånger 
prisbasbeloppet. För år 2021 motsvarar det 5 373,25 kronor per månad.  

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska 
utgöra lägst en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet. För år 2021  
motsvarar det 4 540,25 kr per månad.  



Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostna-
der för bosättning och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstla-
gens avgiftsbestämmelser bör levnadsomkostnader för yngre personer med 
funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som 
överstiger minimibeloppet med upp till 10 % (proposition 2000/01:149  
Avgifter inom äldre och handikappomsorg s. 41). 

Individuell prövning av minimibeloppet 
Enligt 8 kap. 8 § första stycket SoL ska en kommun höja minimibeloppet i 
skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter var-
aktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i  
8 kap. 7 § SoL. Eftersom en person kan ha faktiska kostnader som överstiger 
minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL så kan ett höjt minimibelopp fastställas 
efter en individuell prövning. Kostnader som kan beaktas är t.ex. fördyrade 
kostnader för resor, för viss typ av kost eller på grund av funktionshinder. 
Kommunen bör godta den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt hög 
(prop. 2000/01:149 s. 59).  

Kommunen får även i vissa fall minska minimibeloppet enligt 8 kap. 8 § 
andra stycket SoL. Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i 
Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen base-
ras på deras beräkningar. Det beror på att även den schablonmässiga delen av 
minimibeloppet i huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar (prop. 
2000/01:149 s. 40–41). 

Från och med den 1 januari 2019 täcker inte längre minimibeloppet kost-
nader för radio- och tv-avgift. Ändringen följer av att nuvarande radio- och 
tv-avgift avskaffats och ersatts med en avgift som är baserad på inkomst.  
Eftersom kostnadsposten inte längre finns med i 8 kap. 7 § tredje stycket SoL 
kan inte kommunen längre minska minimibeloppet med motsvarande kost-
nadspost. 

Konsumentverkets referensvärden för 
levnadskostnader 
Konsumentverket gör årliga beräkningar av referensvärden för levnadskost-
nader. Levnadskostnaderna omfattar varor och tjänster som ett hushåll vanli-
gen behöver för att klara vardagens behov. Dessa beräkningar bör ligga till 
grund för vissa av de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. I detta 
meddelandeblad redovisar vi Konsumentverkets beräkningar för år 2021. 
(Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader per månad 
 – Prognos för år 2021, se tabell).  

På Konsumentverkets hemsida finns mer information om beräkningarna 
och de olika utgiftsposterna, läs mer här https://www.konsumentverket.se/ak-
tuella-konsumentproblem/privatekonomi/kostnadsberakningar. Här finns 
framräknade belopp för 2021: https://publikationer.konsumentverket.se/pri-
vatekonomi/koll-pa-pengarna.1 

 
 
 
 

                                                 
 
1 Informationen på Konsumentverkets webb uppdateras under december månad. 

https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/privatekonomi/kostnadsberakningar
https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/privatekonomi/kostnadsberakningar
https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna
https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna


Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader per månad År: 2021 
 Livsmedels- 
 kostnader 6–11 mån 1 år 2–5 år 6–9 år 10–13 år 14–17 år 18–30 år 31–60 år 61–74 år 75 år - 
All mat lagas 
hemma 1 100  960  1 220  1 760  2 220  2 670  2 920  2 750  2 470  * 

… förutom lunch på 
vardagar 840  720  950  1 350  1 700  2 050  2 250  2 120  1 900  * 

  
 Individuella  
 kostnader 0 år 1–3 år 4–6 år 7–10 år  11–14 år 15–17 år 18–25 år 26–49 år 50–64 år 65 år- 

Kläder och skor 730  700  930  940  700  560  520  510  510  490  

Fritid och lek 110  200  410  540  540  620  660  640  640  570  

Mobiltelefon **     70  100  150  150  150  120  90  

Personlig hygien *** 420  660  180  190  390  680  700  660  640  600  

Barn- och ungdoms-
försäkring 190  190  190  190  190  190       

Summa individuella 
kostnader 1 450  1 750  1 710  1 930  1 920  2 200  2 030  1 960  1 910  1 750  

 
Hushållsgemensamma 
kostnader 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 

Förbrukningsvaror 130  160  250  290  350  410  470  

Hemutrustning 590  690  870  970  1 100  1 240  1 340  

Medier **** 1 430  1 660  1 880  2 190  2 380  2 570  2 860  

Hemförsäkring (storstad) 160  190  220  270  310  340  350  

Hemförsäkring  
(mellanstor stad) 110  130  140  180  200  210  210  

Hemförsäkring  
(mindre tätort) 100  110  130  150  170  190  190  

Summa (storstad) 2 310  2 700  3 220  3 720  4 140  4 560  5 020  

Summa (mellanstor stad) 2 260  2 640  3 140  3 630  4 030  4 430  4 880  

Summa (mindre tätort) 2 250  2 620  3 130  3 600  4 000  4 410  4 860  

* Matkostnaden beräknas med hjälp av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) som visar 
dagsbehovet av energi och näring för olika åldersgrupper. Det rekommenderade dagsbehovet av 
energi sträcker sig endast upp till 74 år. Konsumentverket kan därför inte presentera några matkostnader 
från 75 år och uppåt. 

** Gäller för barn från 8 år 

*** För 18-23 åringar ska kostnaden minskas med 70 kr/månad på grund av fri tandvård. 

**** Här ingår familjeabonnemang för mobiltelefon. För hushåll som har barn under 8 år ska kostnaden 
minskas med 190 kr per månad. 

Merkostnad för mat vid fastställande av 
förbehållsbelopp  
De schabloniserade kostnaderna för kost som ingår i minimibeloppet är  
framräknade för personer som är 61 år och äldre (prop. 2000/01:149 s. 39). 
Eftersom personer som är under 61 år normalt konsumerar mer livsmedel 
och därmed också har en högre kostnad för livsmedel ska kommunerna ta 
hänsyn till denna merkostnad. Det innebär även att yngre personer med 
funktionsnedsättning bör få ett högre belopp för livsmedelskostnaden än 
äldre personer. Vägledande för beräkningen av denna kostnad bör vara  
Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader för olika åldersgrupper 
(prop. 2000/01:149 s. 41).  



På samma sätt som för yngre personer med funktionsnedsättning kan 
kommunen behöva höja minimibeloppet för personer som är 61 år och äldre 
om de har varaktiga merkostnader till ett inte oväsentligt högre belopp för 
livsmedel (prop. 2000/01:149 s. 59). Det innebär att det i vissa fall kan finnas 
anledning att höja minimibeloppet på grund av en merkostnad för mat även 
för personer som lagar sin mat själva och inte enbart för dem som betalar mat 
från hemtjänsten. Minimibeloppet beräknas huvudsakligen med ledning av 
uppgifter från Konsumentverkets hushållsbudget, som gäller hushållskostna-
der för personer som är 61 år och äldre.  

Minimibeloppet kan behöva höjas om den enskilde har merkostnader för 
livsmedel, t.ex. på grund av att denne köper viss kost via hemtjänsten i ordi-
närt eller i särskilt boende eller dagverksamheten (prop. 2000/01:149 s. 59). 
Om kost ingår i avgiften har kommunen rätt att minska den enskildes mini-
mibelopp (prop. 2000/01:149 s. 41).  

Denna information (art nr 2020-12-7094) kan laddas ner från Socialstyrelsens webbplats: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer.  

Publicerad: www.socialstyrelsen.se, 2020 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer
http://www.socialstyrelsen.se/
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AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN och OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE 
Uppdateras årligen.  
Avgiftstaxan för äldre- och handikapp omsorg baseras på regeringens proposition 2000/01:149, som antogs 
av riksdagen 2001 -11 -14. Lagrummen som taxan baseras på är: 

- Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763). 

Insatser beviljade enl. LSS (lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) 
samt insatser för socialpsykiatrisk rehabilitering enl. SoL är avgiftsfria.                                                                    
 
Timtaxa för hemtjänst 371 kr/tim ( Kommunens självtimkostnadspris)  
Maxtaxa…………………………………………………………………………..    2 125 kr /mån 
Se avgiftsbeslut. 
 
Omvårdnad vid särskilt boende.    Maxtaxa……………………………………    2 125 kr/mån 
Se avgiftsbeslut. 
 
Kommunal hälso- och sjukvård 
 
Timtaxa för hälso- och sjukvård 371kr/tim (Kommunens självtimkostnadspris)   
Maxtaxa…………………………………………………………………………..        2 125kr /mån 
Se avgiftsbeslut. 
 
Dagcentralen Linden………………………………………………………78,00 kr /gång 
 
Trygghetslarm…………………………………………………………….. 372 kr/mån 
 
Korttidsboende/växelvård…………………………………………………132 kr/dygn 
Kost………………………………………………………………………….116 kr /dygn 
 
Den sammanlagda vårdavgiften (ex.kost) kan aldrig överstiga 2 125 kr/mån. 
 
Matservice i egen bostad…………………………………………………...63 kr/portion 
 
Kostavgift i särskilt boende………………………………………………...3 480 kr/mån 
 
Försäkringsfall (kommunens självkostnadspris, maxtaxa tillämpas ej)     371 kr 
 
Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex. 
Önskas utförligare, skriftlig information kontakta Carola Stenberg 0591-641 09 
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Datum  

2021-01-12  

Kommunförvaltningen 
   

   
   
 
  

 
Avgifter gällande korttidsboende i väntan på vård och 
omsorgsboende 

 
Det är många enskilda medborgare som vistas under lång tid på något 
av kommunens korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende. 
 
Korttidsvistelse är ett myndighetsbeslut och beviljas av kommunens 
biståndshandläggare. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att en ny avgift införs när ett beslut 
tas om korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende och 
väntetiden blir mer än 3 veckor. Den nya avgiften innebär att den 
enskilde efter tre veckor vistelse på ett korttidsboende får betala en 
hyra utifrån gällande taxa. 
 
Hyresavgiften för korttidsboende i väntan på vård- och 
omsorgsboende kommer att vara 154kr/dygn för 2021. 
 
Omsorgen 
Hällefors Kommun. 
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Informationsärende 
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Datum  

2021-05-18  
 
Ekonomienheten   

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

Kommunfullmäktige 

 

Månadsrapport Kommunstyrelsen april 2021 
 
Informationsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-13 § 51-53 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 185 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10 § 204 
Driftprognos kommunstyrelsen april 2021, daterad 2021-05-18 
Investeringsprognos kommunstyrelsen april 2021, daterad 2021-05-18 
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel april 2021, daterad  
2021-05-18 
 
Ärendet 
Utifrån den budgetram som fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-08 
samt med tillägg 2021-04-13  har kommunförvaltningen sammanställt en 
månadsrapport för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2021 avseende drift 
och investering. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Totalt prognostiserar kommunstyrelsens att förbruka 6,1 miljoner kronor 
mer än fastställd budgetram d v s 476,1 miljoner kronor. I helårsprognosen 
ingår dock 1,8 miljoner kronor som avser rivnings- och avvecklings-
kostnader för tre byggnader enligt politiska beslut samt 1,4 miljoner kronor 
för nedskrivning av bokförda värden för ventilation Björkhaga kök och för 
fastigheten Masken. Dessa engångskostnader bedömer förvaltningen ska 
frånräknas i samband med uträkningen av kommunens balanskravsresultat 
om kommunens konstaterade årsresultat blir negativt.  
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Datum  

2021-05-18  
 
Ekonomienheten   

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

Kommunfullmäktige 

 

Ekonomisk rapport april 2021 
 
Informationsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-13 § 51-53 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 185 
Ekonomisk rapport, daterad 2021-05-18 
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 21:20, vårproposition och 
vårändringsbudgeten för år 2021 
 
Ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 samt med tilläggs 2021-04-
13 har kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport vad gäller 
avstämning av kommunens prognostiserade årsresultat.  
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt nuvarande prognos beräknas alla tre finansiella resultatmål som 
antagits för verksamhetsåret 2021 att uppnås. 
 
Resultatmål Antagna Prognos 
Resultatmål  3,0 % 3,3 % 
Nettokostnadsandel 96,2 % 95,8 % 
Soliditet 7,2 % 
 
Helårsprognosen för kommunens årsresultat visar på ett överskott på 16,7 
miljoner kronor. Det är 2,1 miljoner kronor bättre än budgeterat. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 8,2 miljoner kronor 
bättre än den antagna budgeten  
 
 



2(2) 

 

I helårsprognosen ingår 1,8 miljoner kronor som avser rivnings- och 
avvecklingskostnader för tre byggnader enligt politiska beslut samt 1,4 
miljoner kronor för nedskrivning av bokförda värden för ventilation 
Björkhaga kök och för fastigheten Masken. Dessa engångskostnader som 
förvaltningen bedömer ska frånräknas i samband med uträkningen av 
kommunens balanskravsresultat om kommunens konstaterade årsresultat 
blir negativt. 
 
Målet med år 2021 är att göra ett resultatöverskott på 14,6 miljoner kronor 
för att stärka kommunens ekonomi på lång sikt. Enligt nuvarande prognos 
kommer kommunen att uppnå budgeterat årsresultat och det lagstadgade 
balanskravet. I helårsprognosen ingår rivningskostnader med 1,8 miljoner 
kronor som ska betraktas som jämförelsestörande post och reglera 
prognosen vad gäller balanskravsresultatet.   

 
 
 
Hans Åhnberg  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
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Ekonomisk rapport 
April 2021 

 

Avstämning finansiella mål 
Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå tre av tre finansiella resultatmål som antagits 

för verksamhetsåret 2021. 

 

Resultatandel 

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat för mandatperioden 2019-2022 

som minst motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.  

 

Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2021 är att resultatandel ska uppgå till minst  

3,0 procent vilket beräknas uppnås enligt nuvarande prognoser. Nuvarande prognoser beräknas uppgå 

till 3,3 procent i resultatandel.  

 

Nettokostnadsandel 

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. 

Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna 

tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har 

kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Når kommunen 97 procent eller 

lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god ekonomisk hushållning, utifrån att 

kommunen har en soliditet som understiger 20 procent.  

 

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2021 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst  

96,2 procent, vilket beräknas uppgås enligt nuvarande prognoser. Enligt helårsprognos beräknas 

nettokostnadsandel uppgå till 95,8 procent. 

 
Investeringsandel 

Hällefors kommuns inriktningsmål för mandatperioden är att redovisa investeringar som högst 

motsvarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket inte beräknas 

uppnås. 
 

Pensionsskuld 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär 

att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av 

pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att belasta 

kommunens resultat under många decennier.  

 

Hällefors kommuns inriktningsmål för mandatperioden är att försäkra bort den långsiktiga 

pensionsskulden som minst motsvarar 20 miljoner kronor, vilket har uppnåtts. 
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Soliditet 

Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor 

del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna 

kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, 

eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för 

lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 

 

Kommunens mål att förbättra soliditeten har gjort att kommunen haft en positiv utveckling av 

ekonomin sedan år 2009. Vid årsskiftet 2009/2010 hade kommunen en soliditet enligt gällande 

lagstiftning ”blandmodellen” på 18,6 procent och i 2020 års bokslut uppgår soliditeten till  

41,3 procent. Det är en förbättring med 22,7 procentenheter, vilket motsvarar en förbättring med  

122,0 procent. Förbättringen beror dels på att kommunen amorterat på långfristiga låneskulden men 

också att kommunen redovisat höga positiva resultat.  

 

Tar kommunen hänsyn till alla skulder och lyfter in hela pensionsåtagandet, även den s k 

ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten till  7,1procent i 2020 års bokslut. Långsiktiga målet är att 

uppnå en soliditet på minst 20 procent, vilket gör att det nu kvarstår 12,9 procentenheter utifrån 

årsbokslutets underlag. Målsättningen för verksamhetsåret 2021 är att ha en soliditet som är lägst  

7,4 procent inkluderat alla skulder. 

 

Avstämning årsresultat/balanskrav 
 
Kommunens prognostiserade årsresultat 

Helårsprognosen för kommunens årsresultat visar på ett överskott på 16,7 miljoner kronor. Det är  

2,1 miljoner kronor bättre än budgeterat. I helårsprognosen ingår 1,8 miljoner kronor som avser 

rivnings- och avvecklingskostnader för tre byggnader enligt politiska beslut samt 1,4 miljoner kronor 

för nedskrivning av bokförda värden för ventilation Björkhaga kök och för fastigheten Masken. Dessa 

engångskostnader som förvaltningen bedömer ska frånräknas i samband med uträkningen av 

kommunens balanskravsresultat om kommunens konstaterade årsresultat blir negativt. 

 

Prognosen förutsätter att planeringsreserven på 3,6 miljoner kronor inte används, som motsvarar 0,75 

procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag. Tar förvaltningen inte hänsyn till de 

engångskostnader som redovisas i prognosen blir kommunstyrelsens helårsprognos ett underskott med 

3,0 miljoner kronor, vilket inryms inom kommunstyrelsens planeringsreserv. Förvaltningen bedömer 

därmed att kommunstyrelsen inte behöver upprätta någon inter åtgärdsplan p g a underskottet. 

 

Resultaträkning Prognos Budget
Verksamhetens nettokostnader -478,5 -472,4 -6,1

Skatteintäkter 291,4 284,1 7,3

Generella statsbidrag 208,0 207,0 1,0

Finansiella intäkter 0,4 0,4

Finansiella kostnader -4,6 -4,6 0,0

Årets resultat 16,7 14,6 2,1  
 

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 8,3 miljoner kronor bättre än den antagna 

budgeten och utgår från SKR:s senaste cirkulär 20:21 samt SCB:s senaste befolkningsprognos.  

 

Under året förvaltningen med att genomföra nyupplåning på totalt 90 miljoner kronor utifrån fattade 

beslut vad gäller upprustning av Kommunhuset samt byggande av badhus. 
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Kommunens balanskravsutredning 

Målet med år 2021 är att göra ett resultatöverskott på 14,6 miljoner kronor för att stärka kommunens 

ekonomi på lång sikt. Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå budgeterat årsresultat 

och det lagstadgade balanskravet. I helårsprognosen ingår rivningskostnader med 1,8 miljoner kronor 

som ska betraktas som jämförelsestörande post och reglera prognosen vad gäller 

balanskravsresultatet.   
 

 
 
 

Jessica Jansson 

Ekonomichef 
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Prognosen förutsätter att planeringsreserven på 3,6 miljoner kronor inte 
används, som motsvarar 0,75 procent av budgeterade skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Tar förvaltningen inte hänsyn till de 
engångskostnader som redovisas i prognosen blir kommunstyrelsens 
helårsprognos ett underskott med 3,0 miljoner kronor, vilket inryms inom 
kommunstyrelsens planeringsreserv. Förvaltningen bedömer därmed att 
kommunstyrelsen inte behöver upprätta någon intern åtgärdsplan p g a 
underskottet.  
 
Förvaltningen har haft obudgeterade kostnader för samarbetet med 
frivilliga organisationen FRG gällande matinköp för riskgruppen som 
kostat 352 tkr under de första månaderna. Uppdraget är avslutat och 
kommer inte att kosta ytterligare under innevarande år. Inom idrotts- och 
motionsanläggningarna beräknas kostnaderna bli 200 tkr högre än 
budgeterat och beror bland annat på en vattenläcka på Hällevi idrottsplats.  
 
Inom pedagogiska verksamheten beräknas nettokostnaderna inrymmas 
inom fastställd budgetram. Däremot är det en viss osäkerhet hur utfallet 
kommer att bli då gymnasievalet kan ändras ända fram till läsårsstart. 
Dessutom har förvaltningen ännu inte fått besked om alla riktade 
statsbidrag som finns att söka under verksamhetsåret vilket gör att det finns 
en viss ovisshet om utfallet. Slutligen finns det en oro vad gäller ökade 
kostnader för stödinsatser inom den pedagogiska verksamheten och 
slutgiltiga internhyresnivåer för de verksamheter som kommer att flytta in i 
nya eller upprustade lokaler under året.   
 
Vård och omsorgsverksamheten helårsprognos beräknas bli ett underskott 
med 2,4 miljoner kronor i förhållande till fastställd budget. Orsaken är 
obudgeterade personalkostnader inom äldreomsorgen samt ökade kostnader 
för placeringar för barn och unga. När det gäller kostnader för enskilda 
ärenden kan förvaltningen konstatera att det finns en oro för att 
placeringskostnaderna kan komma att öka ytterligare. Det samma gäller 
även kostnadsutvecklingen vad gäller ekonomiskt bistånd utifrån att det 
finns lediga bostäder i kommunen.  
 
Förvaltningen ser en viss osäkerhet i kostnadsutvecklingen vad gäller 
förändringen av pensionsskulden i och med avslut och tillsättande av 
tjänstepersoner med högre lön samt förändringen av RIPS-räntan. 
Förvaltningen kommer att beställa en ny pensionsprognos i samband med 
kommunens delårsrapport augusti 2021. 
 
När det gäller budgeterade investeringsmedel för kommunstyrelsen under 
verksamhetsåret 2021 beräknar förvaltningen att budgeterade medel på 
totalt 146,6 miljoner kronor inte kommer att räcka utifrån att byggprojektet 
nya förskolan samt upprustningen av Kommunhuset utgiftsmässigt blivit 
skjutet mellan år 2020 till 2021. Totalt handlar det om ett underskott på 2,6 
miljoner kronor. 

 
 
Hans Åhnberg  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
 
Tina Lanefjord  Daniel Åhnberg 
Skolchef   Socialchef 
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UPPFÖLJNING AV KOMMUNSTYRELSENS STRATEGIMEDEL 2021

Aktivitet/åtgärd Föreslaget Beslutat KS-beslut Verksamhetsområde Upparbetade Slutgiltiga

belopp belopp kostnader kostnader

Stärka kommunikationsarbete 160 000 160 000 2020-11-10 § 224 Kommunikation

Konsultstöd RHS 120 000 120 000 2020-12-15 § 213 Näringsliv

Förstudie Office 365 200 000 200 000 2021-01-26 §7 IT

Resurs lönebildning HR 100 000 100 000 2021-03-23 § 41 HR

Tidigarelägga näringsfrämjande åtgärder 1 500 000 1 500 000 2021-03-23 § 57 Fastighet

Sommarlovsaktiviteter 200 000 200 000 2021-03-23 § 51 Kultur o Fritid

Snötillverkning 300 000 300 000 2021-03-23 § 39 Kultur o Fritid

Deponier 40 000 Infrastruktur

Centrum gestaltning 120 000 Infrastruktur

Summa: 2 740 000 2 580 000 Summa: 0 0

Totalt belopp  2021: 2 740 000 2 740 000

Återstående belopp: 0 160 000
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Driftsprognos Kommunstyrelsen april 2021
(belopp i tkr)

Verksamhetsområde (tkr) 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Nettokostnad Intäkts- Kostnads- Netto- Intäkts- Kostnads- Netto- Intäkts- Kostnads- Netto-

prognos prognos prognos budget budget budget avvikelse avvikelse avvikelse

Politisk verksamhet 4 555 170 5 420 5 250 170 5 420 5 250 0 0 0

Infrastruktur , skydd m m 27 909 1 094 30 274 29 180 1 094 29 770 28 676 0 -504 -504

Plan och bygglovsverksamhet 2 737 0 2 753 2 753 0 2 753 2 753 0 0 0

Näringslivsbefrämjande åtgärder 2 006 107 2 560 2 453 107 2 560 2 453 0 0 0

Turism 986 0 479 479 0 479 479 0 0 0

Gator, vägar, parker, utemiljö 11 378 8 12 717 12 709 8 12 565 12 557 0 -152 -152

Miljö- & hälsoskydd,miljö,hälsa hållbar utv 2 627 0 2 592 2 592 0 2 592 2 592 0 0 0

Räddningstjänst och krisberedskap 8 175 979 9 173 8 194 979 8 821 7 842 0 -352 -352

Fritid och kultur 19 954 1 604 20 929 19 325 1 634 20 729 19 095 -30 -200 -230

Fritidsverksamhet 10 860 925 9 932 9 007 925 9 732 8 807 0 -200 -200

Kulturverksamhet 5 166 27 5 628 5 601 27 5 628 5 601 0 0 0

Kulturskola 3 928 652 5 369 4 717 682 5 369 4 687 -30 0 -30

Pedagogisk verksamhet 152 110 36 187 202 430 166 243 34 134 200 407 166 273 2 053 -2 023 30

Förskola 35 383 5 625 43 541 37 916 5 625 43 541 37 916 0 0 0

Grundskola inkl förskoleklass och fritids 59 442 17 737 87 982 70 245 16 381 86 953 70 572 1 356 -1 029 327

Gem kostnader gr.sk inkl försk kl, skolb oms 18 151 843 18 989 18 146 843 18 989 18 146 0 0 0

Gymnasieskola 29 584 7 345 33 986 26 641 6 787 33 292 26 505 558 -694 -136

Vuxenutbildning inkl SFI 1 495 4 452 9 048 4 596 4 452 8 806 4 354 0 -242 -242

Gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 4 197 46 4 912 4 866 46 4 784 4 738 0 -128 -128

Gem adm pedagogisk verksamhet 3 858 139 3 375 3 236 0 3 445 3 445 139 70 209

Generella skolmedel för drift 0 0 597 597 0 597 597 0 0 0

Vård och omsorg  205 844 46 799 255 541 208 742 46 799 253 135 206 336 0 -2 406 -2 406

Vård och omsorg om de äldre 120 559 19 224 141 120 121 896 19 224 140 100 120 876 0 -1 020 -1 020

Öppen verksamhet 3 979 239 4 620 4 381 239 4 620 4 381 0 0 0

LSS och funktionsnedsättning 35 922 21 301 61 275 39 974 21 301 61 275 39 974 0 0 0

Färdtjänst 1 735 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0

Individ och familjeomsorg inkl social psyk. 35 887 5 808 40 951 35 143 5 808 39 265 33 457 0 -1 686 -1 686

1 (2)
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Driftsprognos Kommunstyrelsen april 2021
(belopp i tkr)

Verksamhetsområde (tkr) 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Nettokostnad Intäkts- Kostnads- Netto- Intäkts- Kostnads- Netto- Intäkts- Kostnads- Netto-

prognos prognos prognos budget budget budget avvikelse avvikelse avvikelse

Gem adm vård och omsorg inkl datakostn 7 762 227 5 575 5 348 227 5 875 5 648 0 300 300

Flyktingmottagande 14 2 869 3 277 408 2 869 3 277 408 0 0 0

Arbetsmarknad 1 839 5 743 7 716 1 973 5 743 7 716 1 973 0 0 0

Affärsverksamhet 1 243 5 319 5 690 371 5 319 5 690 371 0 0 0

Gemensamma lokaler 2 996 20 061 23 797 3 736 20 061 23 797 3 736 0 0 0

Gemensam verksamhet 22 914 8 920 34 366 25 446 8 920 34 411 25 491 0 45 45

Kostverksamhet -1 539 9 444 8 807 -637 9 444 8 807 -637 0 0 0

Centralt löneutrymme 0 0 0 0 0 107 107 0 107 107

Planeringsreserv 0 0 3 601 3 601 0 3 601 3 601 0 0 0

Intern ränta -3 742 3 401 0 -3 401 3 401 0 -3 401 0 0 0

Pensionskostnader 14 070 0 12 671 12 671 0 12 671 12 671 0 0 0

Total 448 167 141 611 614 519 472 908 139 588 609 538 469 950 2 023 -4 981 -2 958

Rivningskostnader 0 0 1 778 1 778 0 0 0 0 -1 778 -1 778

Nedskrivningskostnader 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 -1 400 -1 400

Saneringskostnader 6 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total inkl saneringskostnader 454 894 141 611 617 697 476 086 139 588 609 538 469 950 2 023 -8 159 -6 136
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Investeringsprognos Kommunstyrelsen april 2021
(belopp i tkr)

Nettokostnad Nettokostnad Budget Avvikelse

Utfall 2020 Prognos 2021 2021 2021

(inkl tilläggs-

budget)

Skattefinansierad verksamhet
IT-investeringar 1 400 1 635 1 635 0

Möbler och inventarier, hela förvaltningen - 195 195 0

Skolgårdsinventarier grundskolan - 250 250 0

Möbler och inventarier; pedagogiska verksamheten - 360 360 0

Inventarier nya förskola - 1 200 1 200 0

Möbler och inventarier vård och omsorgsverksamhet - 100 100 0

Omvårdnadshjälpmedel 172 200 200 0

Möbler och inventarier; Måltidsverksamheten 361 400 400 0

Inventarier gamla kommunhuset - IFO - 325 325 0

Inventariergamla kommunhuset- hemtjänst, SSK - 80 80 0

Inventarier gamla kommunhuset - bibliotek - 944 944 0

Inventarier gamla kommunhuset- gemensamt - 100 100 0

Inventarier nytt vård och omsorgsboende - 5 330 5 330 0

Inventarier ombyggnad Fyrklövern - 0 700 700

Summa inventarier 1 933 11 119 11 819 700

Tillgänglighetsanpassning 599 500 500 0

Trafiksäkerhetsåtgärder 141 350 350 0

Tak befintliga sandfickor i kommunen - 250 250 0

Gata och väg i samband med VA-investering 2 030 - -

Planerat underhåll gator och vägar 1 688 4 500 4 500 0

Kringåtgärder gång och cykelväg  HFS-GHN - 1 000 1 000 0

Markåtgärder förberedande av etablering - 1 000 1 000 0

Broar reinvestering - 500 500 0

Offentlig belysning 762 2 100 2 100 0

Parkinvestering enligt plan 328 - -

Allmänna planteringar, parkutrustning - 230 230 0

Alle RV63 - 250 250 0

Grönstråk Stationsvägen - 70 70 0

Lekplatser  (Kyllervägen år 2020) 732 70 70 0

Badplatser - 50 50 0

Summa SBB förbundet 6 280 10 870 10 870 0

Planerat underhåll fastighet - 8 990 8 990 0

Gamla kommunhuset 9 837 25 981 24 781 -1 200

Ny förskola 17 276 8 440 6 340 -2 100

Philskolan, takbyte 1 544 - -

Grythyttans skola, utemiljö 3 286 - -

Klockarhagsskolan 557 - -

Simhall - 69 000 69 000 0

Summa fastighetsförvaltningen 32 500 112 411 109 111 -3 300

Summa skattefinansierad 40 713 134 400 131 800 -2 600

Avgiftsfinansiserad verksamhet
Ledningsnät ospecificerat 2 056 3 500 3 500

VA-anläggning ospecificerat 3 173 2 000 2 000

Älvestorp minireningsverk 0 1 240 1 240 0

Sikfors ledning och pumpstation 0 8 030 8 030 0

Summa avgiftsfinansierad 5 229 14 770 14 770 0

Totala investeringar 45 942 149 170 146 570 -2 600
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