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KALLELSE
Datum

2019-12-27

Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2020-01-14 kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hällefors för att behandla följande ärenden:
Under beredningstid information om Samordningsförbundet i norra Örebro
län, SOFINT.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
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.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Beslutsärenden

5 Valärenden
6 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
7 Vård- och omsorgsboende, dnr KS 16/00171
8 Nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060
9 Inventarier ny förskola, dnr KS 18/00060
10 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020, dnr KS 19/00338
11 Operativ krisledningsplan 2019-2022, dnr KS 19/00334
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12 Revidering av tidplan för ekonomiprocessen 2020, dnr KS 19/00273
13 Aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen, dnr KS 19/00313
Informationsärenden

14 Revisionsplan 2020, dnr KS 19/00351
15 Risk- och sårbarhetsanalys för Hällefors kommun, dnr KS 19/00336
16 Delårsrapport för Bergslagens räddningstjänst per 2019-08-31, dnr KS
19/00312
Delgivningsärenden, bilaga

17 -

Gruppmöte för Moderaterna 13 januari kl 18.00 i Moderaternas partilokal.
Gruppmöte för Socialdemokraterna 8 januari klockan 17.00 i
Socialdemokraternas partilokal

Susanne Grundström
Ordförande

Inger Palm
Vice ordförande

Per Karlsson
2 vice ordförande

Mathias Brandt
Kanslichef

2019-12-14

Motion gällande webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

I en tid då många medborgare känner att avståndet till beslutsfattarna ökar kan det vara av vikt att
förbättra medborgarnas insyn i politiken och vilka beslut som tas.
För att få en väl fungerande dialog mellan medborgarna och politikerna behöver medborgarna vara
insatta i kommunens arbete och ska på ett enkelt sätt kunna följa besluten.
Radiosändning är ett bra komplement men det är ej tillräckligt i den digitaliserade värld vi lever i. Vi
behöver webbsända fullmäktiges sammanträden för att kunna öka intresset.
Hällefors får inte halka efter, Istället måste vi visa framfötterna vad gäller medborgarinflytande.
Detta främjar demokratin och digitaliseringen och kan göra Hällefors till en attraktivare kommun.

Sverigedemokraterna Hällefors föreslår därför kommunfullmäktige i Hällefors:
Att: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att webbsända
kommunfullmäktiges sammanträden.

Tina Pirttijärvi
Sverigedemokraterna Hällefors
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Datum

2019-12-27
Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsboende, dnr KS 16/00171
Beslutsunderlag
Utredning nytt vård- och omsorgsboende Hällefors daterad 2019-11-19
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-12 § 34
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26 § 203
Rapport vård- och omsorgsboende Hällefors kommun daterad 2017-09-14
Ärendet
Kommunstyrelsen gav vid sammanträde i september 2017
kommunförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med Region Örebro läns
fastighetsbolag Länsgården, projektera för om- och tillbyggnad samt
renovering av länsgårdens lokaler på Gillershöjden i Hällefors till vård- och
omsorgsboende. Bakgrunden var att de befintliga lokalerna på Fyrklövern och
Nya Björkhaga inte ansågs vara ändamålsenliga för verksamheten samtidigt
som det bedömdes finnas ett framtida ökat behov av vård- och omsorgsplatser
i kommunen vilket grundades på prognoser som förutspådde en stor
befolkningsökning inom åldersgrupperna 65 år och äldre samt 80 år och
äldre.
Efter genomförd projektering och upphandling av om- och tillbyggnad av
lokalerna på Gillershöjden har Länsgården upprättat förslag på nytt
hyresavtal. Förslaget innebär ett 25-årigt avtal och en årlig hyreskostnad om
maximalt 6,2 mkr per år. Parallellt med denna projektering har förvaltningen
tillsammans med fastighetsägaren för Fyrklövern, Hällefors bostads AB,
utrett möjligheterna att renovera och anpassa lokalerna för att förbättra
boendemiljön för brukarna och arbetsmiljön för personalen liksom lokalerna
ändamålsenlighet för verksamheten. Denna utredning renderade i ett nytt 20årigt hyresavtal för lokalerna på Fyrklövern där Hällefors bostads AB
ansvarar för renovering och verksamhetsanpassning av lokalerna utan
hyreshöjning.
Ekonomi

Om kommunen går in i lokalerna på Gillershöjden utökas antalet platser på
vård- och omsorgsboende i kommunen med 10 stycken till totalt 94 platser.
Om hyran fastställs till 6,2 mkr per år innebär det en driftkostnadsökning

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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med 285 tkr per år jämfört med dagens lokaler och bemanning. Om
Länsgården beviljas statligt investeringsstöd för projektet kan
hyreskostnaden istället bli 5,6 mkr per år vilket istället leder till en
driftkostnadsökning om 146 tkr per år.
Det bedömda framtida behovet av antalet platser i kommunen, som bygger
på den senaste befolkningsprognosen från Statistiska centralbyrån och
antaganden om behov av vård och omsorg, uppgår till som mest 99 stycken
år 2032 för att sedan successivt minska till 95 stycken år 2039. Behovet
som överstiger det antal platser som kommunen kan få föreslås hanteras
inom hemtjänsten.
Folkhälsa

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

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

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

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna ett 25-årigt hyresavtal med
Länsgården för ett nytt vård- och omsorgsboende vid Gillershöjden på
totalt 94 platser.

-

De ökade driftkostnaderna som projektet medför ska effektiviseras inom
äldreomsorgen under 2021.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson utförligt.
Under presentationen uppmärksammar ekonomichef Jessica Jansson en
felaktig siffra i rapporten, den kommer att korrigeras innan kommunstyrelsen
får rapporten.
Ekonomichef Jessica Jansson informerar att en del som avser inventarier
bereds av välfärdsutskottet innan beslut i kommunstyrelsen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om tidigare ombyggnation av
Björkhaga kök, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om brytpunkt när vård- och
omsorgsboende är effektivare än hemtjänst, vilket delvis besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson.
Katja Ollila (V) ställer fråga om formulering kring hjälpbehov för yngre,
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om antalet platser och yrkar
sedan att första beslutsatsen korrigeras till 36 platser.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om sannolikheten för att Länsgården
beviljas statligt inventeringsstöd, vilket delvis besvaras av fastighetschef
Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om hyresnivå på nya Björkhaga jämfört
med hyresnivå vid Gillersgården, vilket delvis besvaras av ekonomichef
Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Petterson (M) och ordförande
Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) tillägsyrkar att förvaltningen ges i uppdrag
att förhandla med bostadsbolaget om ett övertagande av kvarvarande bokfört
värde på ombyggnationen för Björkhaga kök
Bella-Maria Kronman (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag inklusive
yrkanden från ordförande Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för propositionsordningen, där hon
först ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut inklusive sitt
eget yrkande om korrigering av antalet platser och sedan ställer bifall mot
avslag på sitt eget tilläggsyrkande, vilket godkänns.
Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila (V) meddelar båda att de inte deltar
i beslut avseende tilläggsyrkande från ordförande Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut inklusive sitt eget yrkande om korrigering av antalet platser,
vilket bifalls.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget
tilläggsyrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna ett 25-årigt hyresavtal med
Länsgården för ett nytt vård- och omsorgsboende vid Gillershöjden på totalt
36 platser.
De ökade driftkostnaderna som projektet medför ska effektiviseras inom
äldreomsorgen under 2021.
Förvaltningen ges i uppdrag att förhandla med bostadsbolaget om ett
övertagande av kvarvarande bokfört värde på ombyggnationen för Björkhaga
kök.
---
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Lars-Göran
Zetterlund (C) att han inte deltar i beslutet till följd av jäv. Tobias Nygren (C)
träder in som beslutande.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande behovet av platser vilken
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Johan Stolpen (V), Kent Grängstedt (S), Tobias Nygren (C) och Alf Wikström
(V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna ett 25-årigt hyresavtal med
Länsgården för ett nytt vård- och omsorgsboende vid Gillershöjden på totalt
36 platser.
De ökade driftkostnaderna som projektet medför ska effektiviseras inom
äldreomsorgen under 2021.
Förvaltningen ges i uppdrag att förhandla med bostadsbolaget om ett
övertagande av kvarvarande bokfört värde på ombyggnationen för Björkhaga
kök.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav under 2017 kommunförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med region Örebro läns fastighetsbolag Länsgården genomföra
projektering av om- och tillbyggnad samt renovering av Länsgårdens lokaler
på Gillershöjden till vård- och omsorgsboende. Bakgrunden var att befintliga
vård- och omsorgsboenden, Fyrklövern och Nya Björkhaga, bedömdes
bristfälliga avseende ändamålsenlighet och utformning samtidigt som det
bedömdes finnas ett framtida behov av fler platser på vård- och
omsorgsboende i kommunen.
Projekteringsarbetet ledde fram till ett upphandlingsunderlag. Efter
genomförd upphandling har Länsgården upprättat ett nytt förslag till
hyresavtal utifrån projektkostnaderna. Avtalsförslaget innehåller en årshyra
för lokalerna om 6,2 mkr och en hyrestid på 25 år.
Om kommunen bedömer att förslaget inte är acceptabelt behöver istället det
befintliga vård- och omsorgsboendet på nya Björkhaga genomgå samma typ
av renovering. Det skulle innebära att antalet platser i särskilt boende inte kan
utökas.
Alternativet att ingå hyresavtal med Länsgården för lokaler på Gillershöjden
och därmed åstadkomma ytterligare 10 vård- och omsorgsplatser innebär en
årlig nettokostnadsökning för kommunens äldreomsorg om totalt 285 tkr
exkluderat de engångskostnader som uppstår år 1 på 303 tkr. Motsvarande
summa behöver effektiviseras inom kommunens äldreomsorg om projektet
ska genomföras.
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1 Bakgrund
Under 2016 gavs kommunförvaltningen i uppdrag att utreda alternativa
förslag till lokaler för vård- och omsorgsboende. Bakgrunden var att de
befintliga lokalerna på Nya Björkhaga och Fyrklövern i Hällefors inte ansågs
vara ändamålsenliga för verksamheten.
Förvaltningen genomförde en utredning där fem olika alternativ för
kommunens framtida vård- och omsorgsboende presenterades.
Kommunstyrelsen beslutade i september 2017 att alternativet ombyggnation
av Länsgårdens lokaler i anslutning till vårdcentralen i Hällefors skulle utgöra
huvudalternativet och gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att utreda
ekonomiska konsekvenser av en ombyggnation av vård- och omsorgsboendet
Fyrklövern och att jämföra dessa med kostnader för att hyra ett nybyggt vårdoch omsorgsboende intill vårdcentralen.
I januari 2019 kunde förvaltningen presentera ett renoverings- och
anpassningsförslag för Fyrklövern som enligt fastighetsägaren Hällefors
Bostads AB inte skulle generera någon hyresökning under förutsättning att ett
nytt 20-årigt hyresavtal tecknades. Kommunfullmäktige beslutade därmed i
att uppdra till förvaltningen att teckna detta nya avtal för vård- och
omsorgsboendet Fyrklövern och därmed var nybyggnadsalternativet inte
längre aktuellt.
1.1 Syfte
Denna rapport syftar till att utgöra ett adekvat beslutsunderlag för
ställningstagande kring kommunens framtida vård- och omsorgsboenden.
1.2 Mål
Rapportens mål är att beskriva ekonomiska och verksamhetsmässiga vinster
och utmaningar som är förknippade med att flytta in vård- och
omsorgsboende i nyrenoverade lokaler på Gillershöjden och därmed utöka
antalet vård- och omsorgsplatser i kommunen.
1.3 Metod
Arbetet med kommunens framtida vård- och omsorgsboende har genomförts i
projektform. Projektägare är kommunchef vilken gett fastighetschef tillika
projektledare ett projektdirektiv.
Projektets styrgrupp har utgjorts av socialchef, kommunchef, ekonomichef
och fastighetschef. Gruppen har haft regelbundna möten där fokus legat på
tidplan, återkoppling från Länsgården och Hällefors Bostads AB samt
framtida behov utifrån befolkningsprognoser.
Socialchef har ansvarat för förankring av projektets fortskridande vilket skett
genom två fokusgrupper där personal och representanter från kommunala
handikappråd (KHR) samt kommunala pensionärsrådet (KPR) deltagit.
Grupperna har fått ta del av och lämna synpunkter på gestaltningskoncept och
studiebesök på ett nybyggt vård- och omsorgsboende i Storfors kommun har
genomförts.
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2 Verksamhetens lokalbehov
Verksamhetens framtida lokalbehov baseras på kommunens uppdrag,
bedömning om antal äldre personer i befolkningen, olika boendeformer, äldre
personers generella insatsbehov samt utveckling av hjälpmedel och teknik för
äldre.
2.1 Olika boendeformer för äldre
Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kommunen inrätta särskilda boendeformer
för äldre. De särskilda boendeformerna beviljas i regel till äldre personer som
inte längre kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå i det i ordinära boendet
med hemtjänstinsatser.1
2.1.1

Särskilt boende/vård- och omsorgsboende

För att få flytta till en bostad i vård- och omsorgsboende krävs ett biståndsbeslut av kommunen. Det blir aktuellt först när det inte längre fungerar att bo
kvar hemma med stöd av hemtjänst. I vård- och omsorgsboendet bor
individen med eget hyreskontrakt i en fullvärdig bostad. Tanken är att en plats
på vård- och omsorgsboende ska vara så likt ett permanent boende som
möjligt.2 De personer som enligt socialtjänstlagen har rätt till särskilt boende
ska erbjudas plats inom skälig tid. Kommunerna riskerar att betala en särskild
avgift till staten i varje ärende där en person behövt vänta mer än tre månader
på att ett beslut fattat om plats på särskilt boende ska verkställas.
Personer som bor på särskilt boende tillbringar en stor del av sin tillvaro i
eller nära sitt hem, och utformningen av innemiljön är därför central. En väl
genomtänkt miljö som är tydlig samt lätt att tolka och förstå kan underlätta för
personer med kognitiva funktionsnedsättningar och har därför betydelse för
deras välbefinnande.3
Möjligheter till utevistelse för äldre personer är ofta beroende av
tillgänglighet till lämplig utemiljö och känslan av trygghet. Det är viktigt att
tillgången till utevistelse inte definieras av psykologiska, fysiska och
organisatoriska hinder. Det betyder att utemiljön inte ska uppfattas som
osäker eller oattraktiv, att det är stora avstånd eller att det är svårt att sig fram
på grund av exempelvis höjdskillnader. Möjlighet till utevistelse kan ha flera
positiva hälsoeffekter och kan spela en viktig roll i den förebyggande
verksamheten, till exempel för att förebygga fallskador och depression. Det
kan även bidra till bättre sömn och ökad rörlighet som kan motivera en ökad
aptit.4
2.1.2

Biståndsbedömt trygghetsboende

En ny biståndsbedömd särskild boendeform infördes i april 2019;
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Insatsen syftar till att öka tryggheten
för äldre personer som inte är trygga med att bo kvar hemma. Målgruppen
för insatsen behöver inte vård och omsorg dygnet runt, utan insatsen syftar
till att bryta isolering och öka tryggheten genom bland annat gemensamma
måltider och aktiviteter.5
1

Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2019, Socialstyrelsen, 2019, s 100
Strategier för vård- och omsorgsboenden, Sveriges kommuner och landsting, 2015, s 12
3
Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2019, s 101
4
Ibid s 102
5
Ibid s 100
2
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2.1.3

Trygghetsbostäder utan biståndsbeslut och seniorbostäder

Trygghetsbostäder och seniorbostäder kallas befintliga boenden som
tillhandahålls på den ordinarie bostadsmarknaden och som riktar sig till
personer över en viss ålder. Boendeformerna ges inte som en
biståndbeslutad insats enligt socialtjänstlagen. Utformningen på senior- och
trygghetsbostäderna varierar men ofta finns det en gemensamhetslokal.
Boverket benämner trygghetsbostäder som ett boende mellan det ordinarie
boendet och det särskilda boendet med ökad trygghet för den enskilda
personen som gemensam faktor.6
2.1.4

Korttidsplatser och dagverksamhet

Personer som behöver exempelvis rehabilitering, omvårdnad, växelvård eller
avlösning för närstående kan erbjudas en plats på ett korttidsboende, vilket är
en biståndsbeslutad insats med avsikt att ge vård och omsorg hela dygnet till
personer med ett mindre varaktigt behov. Dagverksamhet är en
biståndsbedömd insats som består av sysselsättning, behandling eller
rehabilitering på en plats utanför den egna bostaden.7
2.2 Nulägesbeskrivning
Kommunen har två stycken vård- och omsorgsboenden; Fyrklövern med 58
vård- och omsorgsplatser fördelat på åtta enheter och Nya Björkhaga med 26
vård- och omsorgsplatser fördelat på tre enheter. Det totala antalet platser i
kommunen är alltså 84 stycken, 70 på vård- och omsorgsboende och 14 för
korttidsvård. De olika enheterna på boendena har olika inriktningar;
demensboende, somatiskt boende, finskt boende med finsktalande personal
samt korttidsboende med rehabilitering.
Dagverksamhet finns för personer med demensproblematik. Verksamhetens
lokaler är belägna i bottenplanet på Nya Björkhaga. Det består av en
kontorsdel och ett stort allrum och en köksdel. Lokalen är ändamålsenlig med
en inglasad balkong med utgång till Sinnenas och minnenas park. Parken
används flitigt av dagverksamheten under hela året.
Rehabiliteringsverksamheten, dag rehab, inryms i lokaler på Gamla
Björkhaga. Lokalerna består av ett kök, ett par kontor, plats för gemensam
aktivitet och en större yta för både träningsmaskiner och möjlighet till
gruppgymnastik. Lokalerna är ändamålsenliga och har en bra placering i
anslutning till parken som nyttjas vid träning.
På gamla Björkhaga i Hällefors och på Sörgården i Grythyttan finns
trygghetsbostäder utan biståndsbeslut som det kommunala bostadsbolaget
ansvarar för. I övrigt finns ett antal kategoribostäder med målgrupper utifrån
ålder, så kallade seniorbostäder, både inom kommunens och bostadsbolagets
bestånd. Den typen av bostäder kan bidra till att effektivisera hemtjänstens
insatser då många brukare är samlade i ett område och i bästa fall skjuta upp
behovet av bostadsanpassning eller vård- och omsorgsplats. Efterfrågan på
seniorbostäderna styrs dock i hög grad av hyresnivån. Det innebär ett problem
på bostadsmarknader liknande Hällefors eftersom många äldre bor i hus med
låga boendekostnader och ekonomiska incitament att sälja sitt saknas hus då
huspriserna är låga. Det innebär inlåsningseffekter på bostadsmarknaden som
helhet.
6
7

Ibid s 100
Ibid s 100-101
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2.3 Befintliga lokaler
Lokalerna på Fyrklövern och Nya Björkhaga inventerades under 2017 med
hjälp av extern konsult som tidigare genomfört liknande inventeringar av
vård- och omsorgsboenden, bland annat på uppdrag av Örebro kommun. En
rad brister konstaterades i befintliga lokaler.
Bristerna är främst kopplade till brandsäkerhet och utformning av lokalerna
med små badrum vilket försvårar bra arbetsställningar för personalen,
avsaknad av personalrum, medicinberedningsrum, multirum, låsbara
utrymmen för smittfarligt avfall och ändamålsenliga tvättstugor och förråd i
anslutning till avdelningarna. Dessutom uppfyller inte hissdörrarna dagens
krav på öppningsmått. Både Nya Björkhaga och Fyrklövern är dessutom i
behov av genomgripande underhåll av ytskikt och sanitet. Enligt en nytecknad
överenskommelse med Hällefors bostads AB kommer Fyrklövern att
genomgå renovering och verksamhetsanpassningar med start 2020 och
planerat färdigställande 2022. Ett nytt 20-årigt hyresavtal har tecknats
avseende Fyrklövern och därmed har 58 vård- och omsorgsplatser säkrats för
samma tid.
Nya Björkhaga byggdes från början som ett serviceboende vilket innebär att
lägenheterna är stora till ytan, de flesta tvåor, några även med möblerbart kök.
Detta medför att yteffektiviteten i fastigheten är låg.
Lokalkostnaderna för äldreomsorgen i Hällefors kommun ligger relativt högt
(4 084 kr per invånare över 65 år) jämfört med andra liknande kommuner
avseende äldreomsorg vilket illustreras i bilden nedan där den blå pilen pekar
på stapeln för Hällefors kommun. Den högsta stapeln avser Älvdalens
kommun som var den kommun i landet som hade högst bruttokostnader
(9 206 kr) för lokaler per invånare över 65 år 2018. Den streckade linjen är
rikets genomsnitt (3 023 kr).
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2.4 Bedömning av framtida behov
Verksamhetens långsiktiga lokalbehov bygger framförallt på prognoser om
den framtida befolkningsutvecklingen och bedömt omsorgsbehov i
befolkningen. Antalet personer 65-79 år i Hällefors kommun bedöms minska
med totalt 113 personer fram till 2029 (1 293 st.) och med 173 personer fram
till 2039 (1 233 st.).
Prognos för antal personer 65-79 år äldre Hällefors kommun 2020-2039
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

1100

Under 2018 bodde i snitt 1,4 procent av antalet personer i gruppen 65-79 år i
kommunen i särskilda boendeformer.8 Snittet för liknande kommuner
avseende äldreomsorg låg under 2018 på 0,93 procent. Ovägt medel för
samtliga kommuner uppgick till 1,2 procent. Om snittet för liknande
kommuner vad gäller äldreomsorg kan användas som riktmärke för behoven
inom åldersgruppen skulle det, enligt detta sätt att räkna, betyda att gruppen
behöver 12 platser år 2029 och 11 platser år 2039.
Bilden nedan visar utvecklingen över tid av andelen 65-79 år som bor på
särskilt boende. Den blå linjen är Hällefors kommun medan den svarta är
riket.

8

Sveriges kommuner och landstings databas Kolada, Vad kostar verksamheten i din
kommun? Tabell 8
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Gruppen 80 år och äldre ökar dock relativt kraftigt i kommunen de närmaste
åren och är som störst år 2031 (714 st.) för att sedan minska successivt. Denna
grupp har generellt sett ett större vårdbehov än gruppen 65-79 år.
Prognos för antal personer 80 år och äldre Hällefors kommun 2020-2039
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Av gruppen 80 år och äldre bodde 8,6 procent i särskilt boende i kommunen år
2018.9 Det var den lägsta andelen bland liknande kommuner vad gäller
äldreomsorg. Snittet i gruppen liknande kommuner för äldreomsorg låg på
12,3 procent. Om snittet för liknande kommuner vad gäller äldreomsorg kan
användas som riktmärke för behoven inom åldersgruppen skulle det motsvara
85 platser år 2029 och 84 platser 2039.
Den blå pilen på bilden nedan visar Hällefors kommun i relation till övriga
kommuner avseende andel i gruppen 80 år och äldre som bor på särskilt
boende.

För att få en uppfattning om det totala behovet av antal platser på särskilt
boende i kommunen behöver behoven från de båda åldergrupperna vägas
samman.

9

Ibid tabell 8
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Tabellerna nedan visar det totala behovet av antal platser på särskilt boende
för gruppen 65 år och äldre åren 2020-2039 utifrån antaganden om att 0,93
procent av gruppen 65-79 år behöver plats på särskilt boende och 12,3 % av
gruppen 80 år och äldre.
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Medelåldern för personer i särskilt boende låg 2018 på 84,2 år i Hällefors
kommun. För liknande kommuner avseende äldreomsorg låg medelåldern i
särskilt boende på 85,6 år.
Det finns i dagsläget ett antal omsorgstagare med stort omvårdnadsbehov över
brytpunkten10 som vårdas i ordinärt boende med hemtjänstinsatser då platser
på vård- och omsorgsboende saknas. I skrivande stund finns 32 omsorgstagare
inom hemtjänsten som har så kallad dubbelbemanning, det vill säga att två
personal genomför alla besök hos omsorgstagaren. Flera av dessa
omsorgstagare skulle kunna erbjudas plats på särskilt boende om det fanns
lediga platser. Många väljer dock att inte flytta från sin egen bostad trots
omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att även om
antal platser utökas så kommer det också fortsättningsvis finnas
omsorgstagare inom hemtjänsten som kräver dubbelbemanning.
Den första januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Lagen, som ersatte den tidigare
betalningsansvarslagen, innebär att kommunen övertar betalningsansvar
gentemot landstinget tre dygn efter att en patient bedömts vara
utskrivningsklar. Lagen ställer krav på kommunen att med kort varsel kunna
upplåta vårdplats för den som inte är tillräckligt frisk för att komma hem till
ordinärt boende. Som en följd av detta har behovet av korttidsplatser ökat.
Med nuvarande antal korttidsplatser klarar kommunen i de allra flesta fall att
ta hem färdigbehandlade patienter inom tidsfristen för betalningsansvar.
2.4.1

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Utvecklingen av tekniska hjälpmedel i äldreomsorgen kan också antas påverka
de framtida behoven i någon mån även om det är svårt att sia om i vilken
omfattning. Trygghetskameror och gps-larm är redan etablerade hjälpmedel som
enligt Socialstyrelsen rätt använda och för rätt målgrupp kan ge enskilda bättre
trygghet, mindre oro för personer med demenssjukdom som vill komma ut på
promenad, integritet samt mer självständighet och autonomi.
Trygghetskamerorna innebär dessutom färre rutinmässiga tillsynsbesök i
hemmen och därmed effektivitetsvinster för kommunen.
Den 16 augusti 2018 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska
se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik
för ökad trygghet, stärka självständighet och livskvalitet för äldre, avlasta

10

Brytpunkten avser den insatstid i ordinärt boende vid vilken det skulle vara mer
kostnadseffektivt att vårda omsorgstagaren i särskilt boende
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personal och modernisera verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast den 1
mars 2020.11 Hur detta kan tänkas påverka behoven av vård och stöd vill
verksamheten inte spekulera i.

3

Nuvarande verksamhetskostnader

Nedan beskrivs verksamhetens nuvarande kostnader på respektive vård- och
omsorgsboende.
3.1 Fyrklövern
Vård- och omsorgsboendet Fyrklövern beräknas kosta totalt 35 767 tkr under
innevarande år. 3 393 tkr avser lokalkostnader inklusive lokalvård och 31 545
tkr lönekostnader. Bostadshyrorna som omsorgstagarna betalar kommunen
uppgår till 3 231 tkr. Kommunen har dessutom rätt att söka ett 18-procentigt
momsbidrag på bostadshyrorna vilket minskar kommunens nettokostnader med
470 tkr.
Verksamhetens nuvarande bemanning framgår av tabellen nedan. Tabellen
beskriver personaltäthet och antal årsarbetare. Kostnaden för den ordinarie
personalstyrkan uppgår till 30 346 tkr.
Fyrklövern idag

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

8
58

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

41,85
11,82

0,72

23 018,0 tkr
7 328,4 tkr
30 346,4 tkr

3.2 Nya Björkhaga
Enligt internbudgeten för verksamhetsåret 2019 beräknas vård- och
omsorgsboendet Nya Björkhaga kosta 14 744 tkr. Av dessa är 1 313 tkr
lokalkostnader inklusive lokalvård. Resterande 13 346 tkr avser lönekostnader.
Bostadshyrorna som omsorgstagarna betalar till kommunen uppgår till 1 694 tkr.
Kommunen har därutöver rätt att söka ett 18-procentigt momsbidrag för
bostadshyrorna vilket minskar kommunens nettokostnader med 337 tkr.
Verksamhetens nuvarande bemanning framgår av nedanstående tabell. Tabellen
beskriver personaltäthet och antalet årsarbetare. Kostnaderna för den ordinarie
personalstyrkan uppgår till 12 409 tkr. Personaltätheten är lägre på Nya
Björkhaga än på Fyrklövern.
Nya Björkhaga idag

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

3
26
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Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

16,08
5,75

0,65

8 844,0 tkr
3 565,0 tkr
12 409,0 tkr
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4 Lokaler på Gillershöjden
En projektering av renovering och tillbyggnad av Region Örebro läns fastighet
på Gillershöjden har skett tillsammans med Regionens fastighetsbolag
Länsgården. En upphandling i enlighet med det framtagna underlaget har
därefter genomförts och kostnaderna för projektet ligger till grund för
erbjudandet om hyra som Länsgården presenterat för kommunen.
Befintliga lokaler på Gillershöjden skulle enligt förslaget renoveras och
byggas om för att bättre tillgodose dagens krav vad gäller storlek på badrum
och gemensamhetsytor. En utbyggnad enligt förslaget skulle också innebära
fler lägenheter, lokaler för administrativ personal och sjuksköterskor samt
stora ytor för möten och umgänge. Allt för att åstadkomma ett modernt och
funktionellt vård- och omsorgsboende. Det totala antalet platser skulle enligt
förslaget uppgår till 36 stycken. I och med att Nya Björkhaga avvecklas om
kommunen väljer att gå in i lokalerna på Gillershöjden blir nettotillskottet av
vård- och omsorgsplatser enligt detta alternativ 10 stycken.
4.1 Verksamhetsmässiga vinster
Verksamheten beskriver de verksamhetsmässiga vinsterna med en eventuell
flytt till nya lokaler som följer: Ändamålsenliga lokaler för hur ett vård- och
omsorgsboende ska se ut är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Två enheter på
vardera våningsplan, kan öppnas exempelvis under nattetid och
nattpersonalen har ändå god uppsikt, detta gör att personalen kan användas
optimalt. Överkostnader i hemtjänsten minskas med anledning av att 10
omsorgstagare med stora omvårdnadsbehov kan erbjudas plats kopplat till
utökade platsantalet.
4.2 Verksamhetsmässiga utmaningar
Verksamheten beskriver verksamhetsmässiga utmaningar med en flytt till nya
lokaler enligt följande: Utgångspunkten är att kunna behålla samma mängd
personal inom omsorgen samtidigt som kommunen får allt fler yngre och
äldre i behov av hjälp.
4.3 Ekonomi
I detta stycke beskrivs de ekonomiska konsekvenserna av alternativet att flytta
verksamheten till Länsgårdens lokaler på Gillershöjden.
4.3.1

Lokaler

Ur ett kommunalt strategiskt lokalresursplaneringsperspektiv är både långsiktiga behov och flexibilitet viktigt. Ju mer osäkra de framtida behoven ter
sig desto viktigare blir det med flexibilitet i lokalerna och alternativa
användningsområden.
Om behovet av platser på vård- och omsorgsboende i framtiden skulle minska
kan lokalerna nyttjas för andra typer av bostäder, tillexempel gruppbostad
enligt LSS eller psykiatri.
Då måltiderna till de boende på Gillershöjden skulle tillagas i köket på
Björkhaga och levereras till Gillershöjden innebär det ett behov av viss
omdisponering av lokalerna i köket på Björkhaga som i dagsläget är för trångt
för denna hantering. Även om antalet portioner endast ökar marginellt så
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måste mat förvaras i värmevagnar i väntan på utlevereans och plats för dessa
vagnar behöver därför iordningställas. En sådan omdisponering av lokalerna
bedöms kosta cirka 150 tkr och innebär en engångskostnad för kommunen det
år åtgärderna genomförs.
4.3.2

Behov av inventarier

I samband med en eventuell om- och tillbyggnad enligt föreliggande förslag
uppstår behov av så kallad byggnadsansluten utrustning. Exempel på sådan
utrustning är omklädnings- och nyckelskåp, medicinkylar, mikrovågsugnar,
whiteboardtavlor och skyltar, skenor till taklyftar och kallelselarm. Detta ingår
inte i hyran utan betalas av hyresgästen som ett engångsbelopp.
Om kommunen beslutar att flytta verksamheten till nya verksamhetslokaler
beräknas den totala summan för inköp av inventarier för Gillershöjden till
maximalt 5 475 tkr. Av dessa är 145 tkr inte att betrakta som investering.
Investeringsutgiften skrivs av enligt kommunens komponentfördelning och
generar en årlig avskrivningskostnad om 562 tkr samt internränta med
80 tkr. Förvaltningen föreslår att behovet tas med i budgetberedningen och
blir en del i budgetprocessen för år 2021, under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om att ingå hyresavtal med Länsgården.
Investeringen kan komma att behöva finansieras genom nyupplåning, men
måste hanteras i samband med 2021 års budgetprocess.
4.3.1

Effektivisering av verksamheten

I rapporten vård- och omsorgsboende utifrån ett verksamhetsperspektiv
framgår att antalet årsarbetare skulle öka med 9,84 till följd av dels de 10 nya
vårdplatserna och dels en utökad personaltäthet, från 0,65 till 0,72
sysselsättningsgrad per omsorgstagare dag/kväll. Det motsvarar en utökad
kostnad på 5 412 tkr. 0,72 sysselsättningsgrad per omsorgstagare dag/kväll är
den bemanning som gäller på Fyrklövern i dagsläget. Utökningen av
personaltätheten motsvarar en ökad årlig kostnad om 1 386 tkr. Om
personaltätheten istället skulle ligga kvar på 0,65 så skulle den totala utökade
personalkostnaden för de 10 nya platserna istället bli 4 026 tkr per år.
En ökning med 10 vård- och omsorgsplatser möjliggör att de omsorgstagare
med störst omvårdnadsbehov över brytpunkten som idag har
hemtjänstinsatser i ordinärt boende istället kan erbjudas vård- och
omsorgsplats. Det minskar kostnaderna i hemtjänsten. Om de vårdtagare som
erbjuds plats på vård- och omsorgsboende tackar ja resulterar det i en
minskning i hemtjänsten med 17 638 arbetstimmar per år. Det motsvarar 9,0
årsarbetare vilket i sin tur motsvarar lönekostnader om
4 955 tkr per år. Minskad bemanning inom hemtjänsten bör även medföra
minskat behov av hemtjänstbilar. Leasingkostnaden för en hemtjänstbil
uppgår till cirka 36 tkr per år.
I nya lokaler på Gillershöjden beräknas befintlig personal kunna hantera
cirkulationstvätten som idag köps på entreprenad. Det skulle innebära en
minskad årskostnad om cirka 150 tkr.
Sammantaget blir nettoeffekten av ytterligare 10 vård- och omsorgsplatser,
med oförändrad personaltäthet och en minskad årlig kostnad på 1 079 tkr för
kommunens äldreomsorg exklusive kostnaden för lokaler.
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4.4 Utträde ur nuvarande lokaler
Innevarande hyresperiod för lokalerna på Nya Björkhaga löper till och med
sista mars 2024. En överenskommelse har dock träffats med Hällefors
Bostads AB vilken ger kommunen rätt att frånträda lokalerna den sista augusti
2021 utan ekonomisk kompensation till hyresvärden.
4.4.1

Finansiering

Investeringsutgifterna beräknas uppgå till totalt 5,3 miljoner kronor.
Investeringsutgifterna kommer inte att kunna finansieras med likvida medel
utan kräver nyupplåning som påverkar kommunens finansiella kostnader. En
nyupplåning på totalt 5,3 miljoner kronor kommer att öka kommunens årliga
räntekostnader med 159 tkr, utifrån ett antagande om en räntesats på tre
procent.
Förvaltningen ser dock en möjlighet att kunna finansiera delar av
investeringsutgifterna som uppstår utan nyupplåning. Under 2016
genomförde kommunen en investering i Björkhaga kök, där Hällefors bostads
AB är fastighetsägare. Det normala i ett hyresförhållande är att
fastighetsägaren genomför hyresgästanpassningar och sedan lägger
kostnaderna som uppstår till följd av investeringen som ett tillägg på den
årliga hyran. Anledningen till att kommunen genomförde investeringen var att
kommunen hade en god likviditet tack vare riktade så kallade
välfärdsmiljarder från staten. Planen var att de ökade
avskrivningskostnaderna som uppstod till följd av investeringen skulle
generera en sänkning av hyran då kommunen i samband med projektet även
genomförde visst fastighetsunderhåll vilket är hyresvärdens ansvar. De delar
som avsåg underhåll i ombyggnadsprojektet och som fastighetsägaren under
alla omständigheter ansvarar för har dock till stora delar reglerats mellan
parterna genom att kommunen fakturerat bolaget för utgifterna och således
inte lett till någon hyressänkning.
Förvaltningen bör ges i uppdrag att förhandla med bolaget om ett övertagande
av kvarvarande bokfört värde på ombyggnationen. Det skulle innebära ett
tillägg till den årliga hyran motsvarande de kapitalkostnader som kommunen
har idag för investeringen. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgår det bokförda
värdet på investeringen till 4,0 miljoner kronor. Det skulle innebära att
kommunen erhåller motsvarande likvida medel som kan finansiera merparten
av investeringsutgifterna för inventarierna. Nyupplåningen skulle då istället
för 5,3 miljoner kronor kunna bli 1,3 miljoner kronor. Med ett antagande om
tre procents räntesats skulle det istället för 159 tkr innebära årliga
räntekostnader om 39 tkr.
4.4.2

Total påverkan på driftkostnaderna

Länsgården har lämnat ett hyreserbjudande för lokalerna på Gillershöjden till
en hyreskostnad om 6,2 mkr per år. Länsgården kommer dock att ansöka om
statligt investeringsstöd för åtgärderna och om dessa beviljas kan den årliga
hyran minskas med upp till 600 tkr per år. Därför redovisas de ekonomiska
konsekvenserna av dels en hyra om 6,2 mkr per år och dels en hyra om 5,6
mkr per år.
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2019 års budgeterade driftkostnader Nya Björkhaga
SUMMA BERÄKNADE DRIFTKOSTNADER 2019

A. Med antagande om en total hyra på 6,2 miljoner kronor
Hyreskostnader som utgår för Nya Björkhaga
Momsbidrag som utgår för Nya Björkhaga
Ökade lönekostnader p.g.a. nya 10 vårdplatser
Effektivisering dubbelbemanning
Effektivisering p.g.a. fler vårdplatser
Effektivisering cirkulationstvätt
Nya hyreskostnader för gemensamma ytor Gillershöjden
Momsbidrag för bostadsytor Gillershöjden
Ökade kapitalkostnader p.g.a. nya inventarier
Ökade internräntekostnader p.g.a. nya inventarier
SUMMA ÖKADE DRIFTKOSTNADER

14 744 tkr
14 744 tkr

-1 054 tkr
337 tkr
4 026 tkr
-3 300 tkr
-1 655 tkr
-150 tkr
2 166 tkr
-726 tkr
562 tkr
-80 tkr
126 tkr

Ökade räntekostnader
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER

159 tkr
159 tkr

Inköp av förbrukningsinventarier
Omdisponering av Björkhaga kök
SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER

145 tkr
150 tkr
303 tkr

TOTAL EKONOMISK PÅVERKAN ÅR 1

580 tkr

B. Med antagande om en total hyra på 5,6 miljoner kronor
Hyreskostnader som utgår för Nya Björkhaga
Momsbidrag som utgår för Nya Björkhaga
Ökade lönekostnader p.g.a. 10 nya vårdplatser
Effektivisering dubbelbemanning
Effektivisering p.g.a. fler vårdplatser
Effektivisering cirkulationstvätt
Nya hyreskostnader för gemensamma ytor Gillershöjden
Momsbidrag för bostadsytor Gillershöjden
Ökade kapitalkostnader p.g.a. nya inventarier
Ökade internräntekostnader p.g.a. nya inventarier
SUMMA MINSKADE DRIFTKOSTNADER

-1 054 tkr
337 tkr
4 026 tkr
-3 300 tkr
-1 655 tkr
-150 tkr
1 957 tkr
-656 tkr
562 tkr
-80 tkr
-13 tkr

Ökade räntekostnader
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER

159 tkr
159 tkr

Inköp av förbrukningsinventarier
Omdisponering av Björkhaga kök
SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER

145 tkr
150 tkr
303 tkr

TOTAL EKONOMISK PÅVERKAN ÅR 1

441 tkr
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4.5 Övriga konsekvenser vid en flytt
Ett eventuellt utträde ur befintliga lokaler kommer att innebära konsekvenser
för Hällefors Bostads AB. Då bostadsbolaget är ett helägt kommunalt bolag
kan det komma att påverka kommunkoncernens ekonomi om det exempelvis
skulle leda till rivningskostnader eller stora behov av renovering för att
möjliggöra uthyrning av lägenheterna på den ordinarie bostadsmarknaden.

5 Alternativ
Om kommunen väljer att inte anta hyreserbjudandet från Länsgården måste
kommunen betala sin andel av projekteringskostnaden vilken uppgår till 1 350
tkr. Detta utgör en engångskostnad och påverkar kommunens resultat negativt
år 2020.
Om verksamheten ska vara kvar på Nya Björkhaga behöver en
genomgripande renovering och verksamhetsanpassning av lokalerna ske.
Förvaltningen bör i sådana fall ges i uppdrag att utreda de ekonomiska
konsekvenserna av utebliven flytt till nya lokaler. Alternativet innebär också
att det inte är möjligt att utöka antalet platser på kommunens vård- och
omsorgsboende.
5.1 Verksamhetsmässiga vinster
Verksamheten bedömer att det inte finns några vinster förknippade med att
vara kvar i befintliga lokaler på Nya Björkhaga.
5.2 Verksamhetsmässiga utmaningar
Att inte kunna erbjuda omsorgstagare med stora omvårdnadsbehov vård- och
omsorgsboende på grund av platsbrist leder till ökade kostnader i hemtjänsten.
Att vårda en omsorgstagare med stora omvårdnadsbehov i ordinärt boende
medför oftast en sämre arbetsmiljö för personalen eftersom den fysiska miljön
inte är anpassad för vård.
5.3 Lokaler
Bristerna som noterats vid genomförd inventering av lokalerna på Nya
Björkhaga går endast att avhjälpa till viss del genom ombyggnationer och
anpassningar. Att bygga om samtliga badrum är en kostsam investering men
möjlig att genomföra på bekostnad av övrig lägenhetsyta. Eftersom
lägenheterna är spatiösa medför det dock inga större inskränkningar i
bostäderna. Det som inte är möjligt att iordningställa i befintliga lokaler är
läkemedelsrum och multirum vilka är viktiga funktioner i ett vård- och
omsorgsboende.

6 Slutsatser
En flytt av verksamheten till Länsgårdens lokaler på Gillershöjden innebär en
kvalitetsökning inom kommunens äldreomsorg då verksamheten får tillgång
till fräscha, moderna lokaler och dessutom fler vård- och omsorgsplatser
vilket verksamheten ser ett behov av för lång tid framöver. Dessutom innebär
en utökning med 10 vårdplatser att kommunen totalt sett kan få en effektivare
äldreomsorg då fler platser bättre matchar brukarmixen. Om projektet ska
genomföras bör effektiviseringar inom äldreomsorgen motsvarande den
utökade driftkostnaden genomföras.
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1

Inledning
Prognoserna över den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre kommer
att öka, det är däremot svårt att säkert förutsäga hur detta kommer att påverka
behovet av vård- och omsorgsboenden. För en kommun finns ett antal olika
strategier att välja mellan från att äga boenden och utföra vården i egen regi till
lösningar med att hyra boenden av privata aktörer. Länsgården Fastigheter AB ägs
av Region Örebro län och är en aktör som har både erfarenhet, kompetens och
kontakter. Länsgården bygger idag i ett flertal av länets kommuner, då i nära
anslutning till vårdcentraler. Om investeringsbidrag ansöks av Länsgården
Fastigheter AB och beviljas av staten kommer detta gynna hyreskostnaderna för
kommunen.
Utöver strategier för fastighetsägandet är det även viktigt att titta på formen för
boendet i relation för själva utförandet av vården.
Det är viktigt att kommunen kan tillhandahålla alternativa bostäder, många äldre
bor i bostäder som inte är anpassade efter deras behov. Det är brist på bostäder som
uppfyller kraven på standard och tillgänglighet för äldre. Detta gör i sin tur att de
äldre drar sig för att flytta från sina villor och att behovet av bostadsanpassning i
villor ökar. Det blir också mer svårarbetat för hemtjänsten att ombesörja vårdbehov
i utspridda villor, än det skulle vara om vårdbehoven kunde samlas i
kategoriboende.
Det behövs en kombination av boende som tillgodoser behov inom såväl vård- och
omsorgsboende som trygghetsboende och medboende. Äldre makar eller sambopar
som delat ett långt liv tillsammans och sammanbott ska ges möjlighet att fortsätta
bo tillsammans även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt.
Förutom att effektiviteten dvs. omvårdnadstid i förhållande till total nedlagd tid per
brukare, kan förbättras med rätt bostäder, kommer anpassade bostäder betyda
betydligt mindre risker för arbetsolyckor och förslitningar hos hemtjänstpersonalen.
Ett sätt att åstadkomma samlat vårdbehov är att tillhandahålla högkvalitativa
bostäder i form av kategoriboende för äldre.
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2

Idé
Hällefors kommun står inför faktum, att det finns behov av fler platser i vårdoch omsorgsboende samtidigt som ett av kommunens vård- och
omsorgsboende, Nya Björkhaga inte är ändamålsenligt, se bilaga inventering.
Förvaltningen bedömer att nuvarande lokaler på Nya Björkhaga inte är
verksamhetsanpassade, samt att de är kostnadsdrivande utifrån dagens krav på
ett vård- och omsorgsboende. Nya Björkhaga är till en början byggt som ett
serviceboende, med anpassade lägenheter för äldre. Dagens
tillgänglighetsmått håller inte, det saknas kontor för såväl omvårdnadspersonal
som sjuksköterskor vilket försvårar sekretessföljsamheten. Medicinrum, skölj,
personalrum saknas. Gemensamhetsutrymmen för boende är för små. Vårdoch omsorgsboendet Fyrklövern har påvisade brister, se bilaga inventering.
Kommunförvaltningen har tillsammans med kommunens fastighetsförvaltare
och Hällefors Bostads AB, diskuterat möjligheterna för alternativa lösningar
av kommunens lokaler för vård och omsorgsboende.
Inventering och analys:
-

initialt gjordes en inventering av möjligheter till ombyggnad av
nuvarande boenden eller andra lokaler i kommunen
undersökning av tillgänglig mark och fastigheter, kommunens planering,
detaljplaneläget
en kartläggning av privata fastighetsägare som önskar delta i
planeringsarbetet
vilka ekonomiska möjligheter och investeringsplaner som inkluderar nya
särskilda boenden finns
kommunens egen kompetens att projektera och bygga vård- och
omsorgsboenden
politiska beslut, mål och inriktningar för äldreomsorgen.

Strategiska val:
-

3

kommunen som fastighetsägare
kommunen som hyresgäst

Syfte
Leverera underlag med tillhörande kostnadskalkyl för ställningstagande till
eventuellt beslut om nytt vård- och omsorgsboende för Hällefors kommun.

4

Bakgrund
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskriver att kommunerna har det yttersta ansvaret
för att de personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver
om inte ansvaret ligger hos en annan huvudman. Enligt socialtjänstlagen har
kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper, varav äldre människor är en grupp,
som omfattas av socialtjänstlagens femte kapitel. Där beskrivs att de äldre ska få
möjlighet att leva, bo självständigt under trygga förhållanden, ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare står det i socialtjänstlagen att det
är kommunens skyldighet att inrätta särskilda boendeformer.

6(37)

För att möta framtidens behov av vård- och omsorgsboende behöver kommunen
öka antalet platser, för att undvika sanktionsavgifter och kostnad för medicinskt
färdigbehandlade. Enligt äldreplan 2016 - 2025 ökar behovet av ca 20 platser fram
till 2035. Anpassade lokaler ger också bättre förutsättningar för personal att ha
uppsikt över vårdtagarna, vilket har en positiv effekt på personalkostnaderna.
Hällefors är inte enda kommunen som står inför ett vägval, det finns ett behov av
ytterligare vård- och omsorgsboenden i många kommuner. Till följd av den
demografiska utvecklingen som pekar på att behovet av ytterligare platser inom
vård- och omsorgsboenden kommer att öka markant, framförallt från år 2020 och
framåt.
När ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas är det självklart en möjlighet att
skapa förutsättningar för god inre och yttre miljö för de äldre. Likaså är det en
möjlighet att skapa en effektiv arbetsplats för personalen.
Det är även viktigt att beakta framtida behov och se till att det finns
handlingsutrymme för bra ombyggnationer där man kan dra nytta av ny teknik.
En yteffektiv fastighet ger lägre fastighetskostnader och därmed ett större
ekonomiskt utrymme för själva äldreomsorgen. Det finns en mängd olika aspekter
på ett bra och effektivt vård- och omsorgsboende, som gäller allt från hygienrum,
dagsljus och materialval till låssystem, brandskydd och energiförbrukning.
Inflytande över utformning, att äga en fastighet ger större rådighet över
utformningen vid nybyggnation men även när fastigheten behöver byggas om.
Fastighetsägaren behöver säkerställa att lokalerna blir rätt utformade för både den
boende och för att vård- och omsorgsverksamheten ska kunna bedrivas på ett
effektivt och kvalitativt bra sätt.
-

Hur säkerställs att fastighetsägaren utformar vård- och omsorgsboendet
effektivt och bra?
Hur hanteras utformningsfrågorna i plan- och bygglovsprocessen i samband
med ny-, om- och tillbyggnad?
Hur säkerställs insyn och kontroll över byggprocessen?
Hur planerar man för att få in ny teknik?

Ekonomi vid ny- och ombyggnation av vård- och omsorgsboende kräver stora
investeringar och resulterar även i driftskostnader under många år framöver. Hur
dessa investerings- och driftskostnader ska finansieras är av central betydelse.
-

Hur ska den initiala investeringen finansieras?
Hur ser kapitalkostnaden ut under byggnadens livstid?
Hur nås en effektiv drift av fastigheten, ex en hållbar energianvändning?
Vad kommer hyreskostnaden för den enskilde att uppgå till?
Vad blir lokalkostnaderna för kommunen?
Finns det kostnader för framtida tillgänglighetsanpassningar?

Vanligen etableras vård- och omsorgsboenden inom områden med detaljplan och en
förutsättning för en sådan etablering är att den detaljplan som gäller, eller som tas
fram för området, tillåter att marken används för bland annat vård- och
omsorgsboende.
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5

Nuläge
5.1 Befolkningsprognos
Att göra antaganden om befolkningsutvecklingen kan vara svårt relaterat till
flyktingsituationen 2015 -2016. Nationella prognoser för befolkningsutvecklingen i
Sverige pekar på en fortsatt ökning av antalet äldre.
I Hällefors kommun finns två trygghetsboenden och ett seniorboende. Behov av
särskilt riktade insatser till äldre i form av färdtjänst, hemtjänst/hemsjukvård och
vårdbostäder börjar framförallt accelerera för personer som är 80 år och äldre.
Den demografiska utvecklingen visar att antalet 80 år och äldre kommer öka
kraftigt från år 2020 och framåt. Risken att drabbas av sjukdom ökar ju äldre en
människa blir och därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser viktiga för
att bevara äldres hälsa.
Hällefors kommun

2016
0-19 år
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

Föränd.
20162035

1 416

1 474

1 493

1 507

1 504

1 478

1 463

1 446

2 275

2 252

2 268

2 272

2 271

2 207

2 206

2 208

-67

-3%

1 382

1 393

1 388

1 388

1 376

1 334

1 210

1 139

-243

-18%

540

528

512

491

468

451

487

454

-86

-16%

536

536

525

506

512

446

433

468

-68

-13%

427

424

435

450

459

462

409

402

-25

-6%

278

288

310

323

331

373

381

343

65

23%

191

196

185

180

179

219

253

263

72

38%

93

93

94

101

106

108

130

158

65

70%

-257

-4%

7 138

7 184

7 210

7 218

7 208

7 078

6 974

6 881

30

%
Föränd.
20162035
2%

Prognosen baseras på SCB:s befolkningsprognos framtagen av Ensolution
Kommentar:
•
Hällefors möter en allt mer åldrande befolkning enligt framtidsprognos
•
Enligt SCB:s befolkningsprognos ses invånarantalet minska med de kommande åren. Åren 2016
hade Hällefors kommun en befolkningsmängd på 7 138 personer och 2035 väntas den uppgå till
6 881 personer. En minskning på totalt 257 personer, vilket motsvarar – 4%.
•
Fram till och med 2035 kommer antalet invånare över 80 år och äldre att öka med 202 personer,
vilket motsvarar en ökning med 36%.
•
Invånare med en ålder understigande 80 år kommer att minska

5.2

Analys och behovsbedömning

Det är av stor vikt att kommunen har en strategi för vilken omfattning av insatsnivå
som ska hållas för ordinärt och särskilt boende. Vilka förutsättningar finns och
lägga fokus på att ha rätt insatsmix, det vill säga rätt nivå av boendeplatser,
korttidsplatser och hemtjänstinsatser, i förhållande till behoven och vad insatserna
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kostar att producera. Rätt nivå av insatser kommer resultera i att det som faktiskt
produceras nyttjas till fullo och bidrar till en väl fungerande vårdkedja.
Genom att prognostisera kontinuerligt ökar kunskapen och förutsättningarna att
producera rätt omfattning av insatserna utifrån kommunens förutsättningar.
Mängden sjukvård skiljer sig åt mellan vilken bostadsform äldre bor i. Äldre som
bor på vård- och omsorgsboende med nära tillgång till sjuksköterska har färre
slutenvårdsdagar, kortare vårdtider och färre läkarbesök än äldre som bor i andra
boendealternativ. Bra boendelösningar är en av de viktigaste insatserna för
individens livskvalitet.
Att mäta kostnaden som kommunen har för att producera en årsplats på ett särskilt
boende kallas brytpunkt och kan sättas i relation med de insatser som ges inom
ordinärtboende. När brytpunkten är identifierad kan kommunen beräkna när i tid en
omsorgstagares kostnader inom ordinärt boende överstiger kostnaden för en särskilt
boende plats. Kommunen använder sig av ”kostnad per brukare” för att få
kostnadsberäkningar för såväl brytpunk och kostnad för insatser inom ordinärt- och
särskilt boende.
Insatsmix Hällefors kommun
Rätt insatsmix
Brytpunkt hemtjänst/VoB

(städ, tvätt, inköp ej medräknad i utförd tid)

Bevljad tid Utförd tid Beviljad tid Utförd tid
Dag/kväll dag/kväll Natt
Natt
23,26
26,71
1,17
42,51
24,54
1,17
24,53
24,00
1,17
30,02
29,00
21,59
35,50
30,94
24,17
1,17
22,96
26,21
2,33
24,54
29,83
1,17
29,38
33,67
1,17
37,33
32,86
2,33
30,06
31,74
5,25
18,72
26,04
2,33
28,28
26,50 HSL
22,03
25,50
2,33
39,98
33,04
2,33

Utförd tid
Timmar över brytpunkt Merkostnad / vecka
Merkostnad
Totalt
Brytpunk = 25 tim
497kr/tim/v (KPB)
Kr
3,5
30,21
5,21
2589,37
2,33
26,87
1,87
929,39
1,17
25,17
0,17
84,49
29,00
4,00
1988,00
35,50
10,50
5218,50
2,33
26,50
1,50
745,50
1,17
27,38
2,38
1182,86
4,67
34,50
9,50
4721,50
3,5
37,17
12,17
6048,49
5,83
38,69
13,69
6803,93
7
38,74
13,74
6828,78
5,83
31,87
6,87
3414,39
1,17
27,67
2,67
1326,99
9,33
34,83
9,83
4885,51
7
40,04
15,04
7474,88
484,14
109,14
54242,58
2 820 614,16

Mätning gjord 2017-05-12, april månad

Bilden enligt ovan beskriver både den beviljade och utförda tiden per vecka.
Brytpunkten d.v.s. när det blir mer kostnadseffektivt att vårda omsorgstagare på
vård och omsorgsboende är 25 timmar per vecka. Under april månad 2017 hade 15
omsorgstagare hemtjänstinsatser över brytpunkten, om vården hade bedrivits på
vård- och omsorgsboende hade hemtjänstens kostnader minskat med 2,8 miljoner
kronor årligen.
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5.3

Bostadsmarknaden

I Örebro län bor över 60 % av befolkningen mellan 65 och 69 år i småhus medan
knappt 40 % av de som är 80 år eller äldre gör det. Av de som är 80 år eller äldre
bor en större andel i lägenheter eller i andra anpassade bostäder, se figur nedan.
Enligt statistik på nationell nivå är det framför allt från och med 80 års ålder som
människor flyttar till anpassade bostäder. Av de som är 100 år bor ungefär hälften
på ett särskilt boende/vård- och omsorgsboende och den andra hälften bor i
flerbostadshus.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
65-69

70-79
Småhus

Flerbostadshus

80+
Övrigt

Fördelning av boendeformer för den äldre befolkningen i Örebro län år 2015. Inom kategorin Övrigt utgörs
den största delen av anpassade boende för äldre. Källa: SCB.

Hur den äldsta delen av befolkningen bor skiljer sig åt mellan kommunerna i länet.
Den största skillnaden kan ses i förhållandet mellan andelen som bor i småhus och
andelen som bor i flerbostadshus. I de flesta kommuner bor 15-20 % av de som är
80 år och äldre i övrigt boende, vilket till stor del utgörs av vård- och
omsorgsboenden eller anpassade boende för äldre.
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Askersund

49

Degerfors

46

Hallsberg

39
50
31

Kumla

31

13
12

45

Hällefors
Karlskoga

36
41

10

31
50

17

56

Laxå

12

53

Lekeberg

29

60

Lindesberg

17

20

46

23

34

26
0%

16

35
52

Nora

15

24

45

Ljusnarsberg
Örebro

17

13

58
20%

Småhus

40%
Flerbostadshus

60%

15
80%

100%

Övrigt boende

Fördelningen av boendeformer för personer över 80 år i länets kommuner 2015. Siffrorna anger
procent av befolkningen 80 år och äldre i respektive kommun. Källa SCB

I Hällefors bor 50 procent av alla 80 åringar och äldre i småhus. Ett ökat utbud av
mellanboendeformer såsom trygghetsbostäder/seniorbostäder kan minska efterfrågan
på vård och omsorgsboende samtidigt som det sätter igång en flyttkedja som gynnar
andra grupper i samhället.

År 2016 (31
dec)
Hällefors
Ljusnarsberg
Nora
Lindesberg
Örebro län

Antal invånare Antal
Andel
Antal
Andel
personer 65
personer 65 år personer 80
personer 80 år
år och äldre
och äldre
år och äldre
och äldre
7 138
2 065
28,9%
562
7,9%
4 928
1 368
27,7%
310
6,5%
10 502
2 738
26,0%
608
6,0%
23 562
5 631
23,8%
1 387
6,0%
291 012
61 663
21,1%
15 451
5,3%

Antal och andel invånare 65 år och äldre som helhet år 2016. Källa: SCB

Hällefors har ett högt antal personer över 65 år och en större andel 80 år och äldre än
övriga kommuner i Örebro län. Vid ökad ålder ökar i regel behovet av vård och
omsorg.
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Spindeldiagrammet visar andelen 80 år och äldre med hemtjänst respektive boende på särskilt
boende/vård och omsorgsboende 2015. Källa SKL:s statistikdatabas Kolada.

Hällefors (9 %) tillhör de kommuner i länet, som har ett lågt antal 80 år och äldre i
särskilt boende/vård och omsorgsboende. Både Askersund (10 %) och Kumla (8 %)
har påbörjat nybyggnation av särskilt boende/vård och omsorgsboende.
5.4

Inventering vård- och omsorgsboende Hällefors

För att få fram statusen på kommunens två vård- och omsorgsboende har en
inventering utförts av AB adABACUM Bygg- & fastighetsadministration,
Örebro under april/maj 2017. Företaget har kunskap och erfarenheter av dessa
inventeringar och har tidigare inventerat ett flertal vård- och omsorgsboende i
Örebro.

Inventeringen har en rang från 0 – 5 enligt följande:
Värde
Anmärkning
0
1
2
4
5

Bedömning av rang måste ske sammantaget och med hänsyn till andra
funktioner och tekniska lösningar. Värdet sätts när ingen bedömning kan
göras vid kontrolltillfället.
Utan anmärkning, uppfyller krav och funktion
Anmärkning beträffande krav eller funktion, kräver inte
åtgärd för tillfället men skall beaktas vid kommande
underhåll/renovering
Kräver åtgärd men behöver inte utföras omgående
Kräver åtgärd omgående
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Inventering vård- och omsorgsboende Fyrklövern (se bilaga)
Åtgärder måste utföras, enligt inventering visar värde 4 – 5 på följande
kontrollpunkter:
- Brand
- Badrum
- Bostad
- Generellt och gemensamma ytor
- Skölj/tvätt/städ
- Medicinberedningsrum
- Personalutrymmen
- Varumottagning
- Sophantering
- Elkraft
Inventering vård- och omsorgsboende Nya Björkhaga (se bilaga)
Åtgärder måste utföras, enligt inventering visar värde 4 – 5 på följande
kontrollpunkter:
- Brand
- Badrum
- Bostad
- Generellt och gemensamma utrymmen
- Skölj/tvätt/städ
- Kök
- Medicinberedningsrum
- Personalutrymmen
- Varumottagning
- Sophantering
- Elkraft
Sammanställning av inventeringen (se bilaga), visar att åtgärder måste vidtas
omgående. Liknande värde under kontrollpunkt brand i Örebro resulterade till
nybyggnation. Örebro kommun ansåg att vård- och omsorgsboende skulle ha en
brandkontroll utan anmärkning eftersom personer med beviljat plats inte fritt kan
välja sitt boende utan blir placerade på något av kommunens särskilda boenden.

6

Avtal
6.1

Vård- och omsorgsboende, Nya Björkhaga

Hyresavtalet mellan Hällefors Bostads AB och Hällefors kommun löper från
och med den 2014-04-01 till och med 2024-03-31. Uppsägningen skall ske
skriftligen 9 mån före hyrestidens utgång. Om hyresavtalet inte sägs upp i tid
är hyresavtalet varje gång förlängt med 3 år.
6.2

Vård- och omsorgsboende, Fyrklövern

Hyresavtalet mellan Hällefors Bostads AB och Hällefors kommun löper från
och med den 1994-01-01 till och med 2003-12-31. Uppsägningen skall ske
skriftligen 9 mån före hyrestidens utgång. Om hyresavtalet inte sägs upp i tid
är hyresavtalet varje gång förlängt med 3 år. Inget avtal är uppsagt vilket
innebär att avtalet löper fram till 2018-12-31, dock måste uppsägningen ske
senast 2018-02-28.
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7

Framtid
7.1

Framtidsprognos

Konsumtion Hemtjänst, Hällefors 2016 - 2035
Ålder
0-19
20-49
50-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-år
Totalt
Förändring
Extra årsarbetare

2016

2020

2025

2030

2035

0
93
2 465
6 054
5 384
12 601
13 796
27 061
33 812
101 257

0
92
2 445
5 251
5 139
13 554
16 450
25 430
38 588
106 951
2 177
3,2

0
90
2 370
5 051
4 481
13 632
18 530
31 049
39 432
114 635
7 684
4,4

0
90
2 151
5 461
4 351
12 080
18 890
35 914
47 387
126 324
11 689
6,6

0
90
2 023
5 094
4 706
11 861
17 016
37 235
57 466
135 491
9 167
5,2

Förändring Förändring
2016-2035 2016-2035 %
0
0%
-3
-3%
-433
-18%
-960
-16%
-678
-13%
-740
-6%
3 220
23%
10 175
38%
23 654
70%
30 717
29%
30 717
17,5

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Konsumtion:
2016-2020
•
Konsumtionen beräknas öka med 6 % till 2020
•
Ökning av antalet beviljade timmar skulle då motsvara ca 3,2 årsarbetare
2016-2035
•
Konsumtionen beräknas öka med 29 % till 2035
•
Ökningen av beviljade timmar skulle då motsvara ca 17,5 årsarbetare

Kostnad Hemtjänst, Hällefors 2016 - 2035
Ålder
0-19
20-49
50-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-år
Totalt

2016
0
87 178
1 182 384
2 680 133
2 508 260
5 852 174
6 502 150
12 752 269
16 596 372
48 160 922

2020
0
87 044
1 177 140
2 324 638
2 394 117
6 294 788
7 753 041
11 983 904
18 940 958
50 955 629

2025

2030

0
0
84 571
84532
1 140 970
1 035 452
2 236 172
2 417 532
2 087 523
2 027 009
6 331 135
5 610 432
8 733 110
8 902 949
14 631 703 16 924 363
19 354 934 23 259 534
54 600 118 60 261 804

2035

Förändring
2016-2035

0
84 595
974 082
2 255 005
2 192 298
5 508 477
8 019 527
17 547 036
28 206 861
64 787 881

0
-2 583
-208 301
-425 129
-315 962
-343 697
1 517 377
4 794 767
11 610 489
16 626 959

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Kostnad
2016-2020
•
Kostnaden beräknas öka med 6 %, vilket motsvarar 2,8 miljoner kronor
2016-2035
•
Kostnadsökningen baseras på 2016 års kostnadsnivå
•
Kostnaden beräknas då öka med 35 %, vilket motsvarar 16,6 miljoner kronor

Förändring
2016-2035 %
0%
-3%
-18%
-16%
-13%
-6%
23%
38%
70%
35%
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Konsumtion vård och omsorgsboende, Hällefors 2016 - 2035
Ålder
0-19
20-49
50-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-år
Totalt
Förändring
Antal platser

2016
0
0
366
1 326
1 556
3 825
3 483
7 618
7 653
25 827
70,8

2020
0
0
364
1 150
1 485
4 114
4 153
7 159
8 734
27 160
1,4
74,4

2025
0
0
353
1 106
1 295
4 138
4 678
8 741
8 925
29 236
5,7
80,1

2030

2035

0
0
321
1 196
1 257
3 667
4 769
10 110
10 726
32 046
7,7
87,8

0
0
302
1 116
1 360
3 600
4 296
10 482
13 007
34 163
5,8
93,6

Förändring Förändring
2016-2035 2016-2035 %
0
0%
0
0%
-64
-18%
-210
-16%
-196
-13%
-225
-6%
813
23%
2 864
38%
5 354
70%
8 336
32%
22,8

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Konsumtion:
2016 – 2020
•
Konsumtion av dygn inom särskilt boende beräknas öka med 5,1 %
2016 – 2035
•
Konsumtionen beräknas öka med 32 %, vilket skulle motsvara 8 336 dygn
•
Konsumtionsökningen på 8 336 dygn motsvarar 22,8 platser inom särskilt boende med
motsvarande konsumtion 2016

Kostnad vård och omsorgsboende, Hällefors 2016- 2035
Ålder
0-19
20-49
50-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-år
Totalt

2016

2020

2025

2030

2035

Förändring
2016-2035

0
0
3 173 197
2 734 226
3 175 882
7 908 882
7 012 555
15 077 566
15 136 300

0
0
3 159 14
2 371 556
3 031 358
8 507 049
8 361 638
14 169 094
17 274 619

0
0
3 062 053
2 281 305
2 643 159
8 556 171
9 418 640
17 299 702
17 652 175

0
0
2 778 871
2 466 325
2 566 537
7 582 182
9 601 811
20 010 415
21 213 267

0
0
2 614 172
2 300 517
2 775 821
7 444 395
8 649 043
20 746 628
25 725 351

0
0
-559 025
-433 709
-400 062
-464 487
1 636 488
5 669 062
10 589 051

54 218 608

56 874 438

60 913 205

66 219 409

70 255 927

16 037 318

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Kostnad
2016-2020
•
Kostnaden beräknas öka med ca 2,65 mkr fram till och med år 2020
2016-2035
•
Kostnadsökningen baseras på 2016 års kostnadsnivå
•
Kostnaden beräknas öka med 30 % vilket motsvarar ca 16 mkr

Förändring
2016-2035%
0%
0%
-18%
-16%
-13%
-6%
23%
38%
70%
30%
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Konsumtion korttidsvården, Hällefors 2016-2035
Ålder

2016

2020

2025

2030

2035

Förändring
2016-2035

%
Förändring
2016-2035

0-19

0

0

0

0

0

0

0%

20-49

0

0

0

0

0

0

0%

50-64

27

27

26

24

22

-5

-18%

65-69

96

83

80

87

81

-15

-7%

70-74

168

160

140

136

147

-21

-7%

75-79

293

315

317

281

276

-17

-11%

80-84

381

454

512

522

470

89

6%

85-89

778

731

893

1 033

1 071

293

46%

90-år

945

1 079

1 102

1 324

1 606

661

56%

2 688

2 850

3 069

3 406

3 672

984

37%

0,2

0,6

0,9

0,7

2,7

7,8

8,4

9,3

10,1

Totalt
Förändring
Antal platser

7,4

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Konsumtion:
2016-2020
•

Konsumtion av dygn inom korttidsvården beräknas öka med 6 %, vilket motsvarar 162 dygn

•

Konsumtionsökningen på 162dygn motsvarar ca 0,44 platser inom korttidsvården
2016-2035

•
•

Konsumtionen beräknas öka med 37 %
Konsumtionsökning om 37 % motsvarar 984 dygn och innebär 2,7 korttidsplatser

Kostnad korttidsvård, Hällefors 2016 - 2035
Ålder

2016

2020

2025

2030

2035

Förändring
2016-2035

%
Förändring
2016-2035

0-19

0

0

0

0

0

0

0%

20-49

0

0

0

0

0

0

0%

50-64

57 095

56 841

55 095

50 000

47 036

-10 289

-18%

65-69

203 003

176 076

169 376

183 113

170 802

-13 807

-16%

70-74

355 255

339 089

295 665

287 094

310 504

-24 971

-13%

75-79

619 582

666 443

670 291

593 988

583 194

-69 510

-6%

80-84

805 668

960 664

1 082 102

1 103 146

993 683

57 005

23%

85-89

1 645 170 1 546 043

1 887 36

2 183 412

2 263 743

709 369

38%

90-år

1 998 311 2 280 614

2 330 460

2 800 599

3 396 289

1 224 658

70%

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Kostnad
2016-2020
• Kostnaden beräknas öka med 6 %, vilket motsvarar 162 dygn inom korttidsvård
• 162 dygn motsvarar ca 0,44 platser inom korttidsvården
2016 - 2035
• Kostnaden beräknas öka med 37 % vilket är ca 2,1 mkr, en sådan kostnad är ca 4 årsarbetare
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7.2
•
•
•

Simulering av konsumtion vid utökning av vård- och
omsorgsplatser.

Utökningen baseras på prognos utifrån 2016 år siffror:
Brytpunkt 1540 timmar per plats
Boendet klar och redo att njutnas 2020

Konsumtion Hemtjänst
2016
Ålder
0-19 år
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år

2017

2018

2019

2020

2025

2030

Föränd.
20162035

2035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

93

92

92

92

92

90

90

90

-3

-3%

2 456

2 475

2 466

2 466

2 445

2 370

2 151

2 023

-433

-18%

6 054

5 915

5 739

5 506

5 251

5 051

5 461

5 094

-960

-16%

5 384

5 388

5 277

5 084

5 139

4 481

4 351

4 706

-678

-13%

12 601

12 503

12 842

13 275

13 554

13 632

12 080

11 861

-740

-6%

13 796

14 308

15 371

16 040

16 450

18 530

18 890

17 016

3 220

23%

27 061

27 754

26 205

25 567

25 430

31 049

35 914

37 235

10 175

38%

33 812

33 876

34 260

36 744

38 588

39 432

47 387

57 466

23 654

70%

Totalt
101 257 102 312 102 253 104 774 106 951 114 635 126 324 135 491
76 143 83 827 95 516 104 683
Ny volym med SÄBO
Föränd
1 056
– 59
2 521
2 177
7 684
11 689
9 167
Nytt VoB

Extra åa
Ny tot. åa

% Föränd
2016-2035

57,5

30 717
3 426
30 717

0

0

0

- 28 631

7 684

11 689

9 167

3 426

0,6

0,0

1,4

– 16,3

4,4

6,6

5,2

17,5

58,1

58,1

59,5

43,3

47,6

54,3

59,5

1,9

Prognos levererad av Ensolution

Denna simulering visar följderna av hemtjänstens konsumtion och behovet av
årsarbetare.
Om en ökad volym av vård- och omsorgsplatser tillskapas 2020 kommer
hemtjänstens volymer öka marginellt 3 %, vilket motsvarar 1,9 årsarbetare. Om
ingen utökning av vård- och omsorgsboende föreligger kommer volymen i
hemtjänsten öka med 29 %, vilket motsvarar 17,5 årsarbetare.
En utökning av vård- och omsorgsplatser medför mindre behov av resurser i
hemtjänsten.

29%
3%
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Konsumtion Vård och omsorgsboende
2016
Ålder
0-19 år
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

Föränd.
20162035

%
Föränd.
20162035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

366

369

367

367

364

353

321

302

-64

-18%

1 326

1 295

1 257

1 206

1 150

1 106

1 196

1 116

-210

-16%

1 556

1 557

1 525

1 469

1 485

1 295

1 257

1 360

-196

-13%

3 825

3 795

3 898

4 029

4 114

4 138

3 667

3 600

-225

-6%

3 483

3 612

3 881

4 049

4 153

4 678

4 769

4 296

813

23%

7 618

7 813

7 377

7 197

7 159

8 741 10 110 10 482

2 864

38%

7 653

7 668

7 754

8 317

8 734

8 925 10 726 13 007

5 354

70%

25 827 26 110 26 060 26 636 27 160 29 236 32 046 34 163
7 150 4 926 2 117
0
Ny volym med SÄBO
Föränd.
0,8
– 0,1
1,6
21,0
Tot. Plats 70,8
71,5
71,4
73,0
94,0
94,0
94,0
94

8 336

32%

22,8
22,8

Prognos levererad av Ensolution

Denna bild tydliggör utökningen av vård- och omsorgsplatser, totalt till 94 platser.
En beräknad utökning 23 platser i vård- och omsorgsboende exkl. korttidsboende.
Korttidsvård konsumtion
2016
Ålder
0-19 år
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Förändring
Tot. Plats

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

Föränd.
20162035

%
Föränd.
20162035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

27

27

27

27

27

26

24

22

-5

-18%

96

94

91

87

83

80

87

81

-15

-7%

168

168

165

159

160

140

136

147

-21

-7%

293

291

299

309

315

317

281

276

-17

-11%

381

395

424

443

454

512

522

470

89

6%

778

798

753

735

731

893

1 033

1 071

293

46%

945

947

958

1 027

1 079

1 102

1 324

1 606

661

56%

2 688

2 720

2 717

2 787

2 850

3 069

3 406

3 672

984

37%

0,1

0,0

0,2

0,2

0,6

0,9

0,7

2,7

7,5

7,4

7,6

7,8

8,4

9,3

10,1

7,4

Prognos levererad av Ensolution

Denna bild tydliggör det beräknade behovet av korttidsplatser, fram till 2035.
Behovet beräknas vara 10 platser i korttidsvård.
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7.3

Simulering av kostnad vid utökning av vård- och omsorgsplatser

Bild 1. Hemtjänst
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Ny totalkostnad hemtjänst

Bild 2. VoB
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Ny totalkostnad Vård och
omsorgsboende
Prognos levererad av Ensolution

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

Föränd.
2016-2035

% Föränd. 20162035

87 178

86 305

86 926

87 057

87 044

84 571

84 532

84 595

-2 583

-3%

1 182 384

1 191 578

1 187 195

1 187 164

1 177 140

1 140 970

1 035 452

974 082

-208 301

-18%

2 680 133

2 618 476

2 540 585

2 437 297

2 324 638

2 236 172

2 417 532

2 255 005

-425 129

-16%

2 508 260

2 510 452

2 458 649

2 368 601

2 394 117

2 087 523

2 027 009

2 192 298

-315 962

-13%

5 852 174

5 806 854

5 964 236

6 165 022

6 294 788

6 331 135

5 610 432

5 508 477

-343 697

-6%

6 502 150

6 743 428

7 244 427

7 559 471

7 753 041

8 733 110

8 902 949

8 019 527

1 517 377

23%

12 752 269

13 079 006

12 348 871 12 048 272 11 983 904 14 631 703

16 924 363

17 547 036

4 794 767

38%

16 596 372

16 627 886

16 816 362 18 035 833 18 940 958 19 354 934

23 259 534

28 206 861 11 610 489

70%

2016

2017

48 160 922 48 663 986 48 647 251 49 888 716 50 955 629 54 600 118
36 244 055 39 901 731
2018

2019

2020

2025

60 261 804 64 787 881 16 626 959
45 465 706 49 829 089
2030

35%

2035

Föränd.
2016-2035

% Föränd. 20162035

3 173 197

3 197 872

3 186 109

3 186 025

3 159 124

3 062 053

2 778 871

2 614 172

-559 025

-18%

2 734 226

2 671 325

2 591 862

2 486 489

2 371 556

2 281 305

2 466 325

2 300 517

-433 709

-16%

3 175 882

3 178 658

3 113 066

2 999 050

3 031 358

2 643 159

2 566 537

2 775 821

-400 062

-13%

7 908 882

7 847 635

8 060 328

8 331 678

8 507 049

8 556 171

7 582 182

7 444 395

-464 487

-6%

7 012 555

7 272 773

7 813 099

8 152 873

8 361 638

9 418 640

9 601 811

8 649 043

1 636 488

23%

20 010 415 20 746 628

5 669 062

38%

21 213 267 25 725 351 10 589 051

70%

15 077 566

15 463 881 14 600 610 14 245 198 14 169 094 17 299 702

15 136 300

15 165 041 15 336 936 16 449 123 17 274 619 17 652 175

54 218 608 54 797 185 54 702 010 55 850 438 56 874 438 60 913 205

66 219 409

70 255 927 16 037 318

70 255 927 70 255 927

70 255 927

70 255 927

30%
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Bild 3.Kostnader
Totalkostnad utan nya
boendet, tkr (Hemtjänst
och säbo)
Totalkostnad hemtjänst och
nya boendet från 2020, tkr

2016

102 379 530

2017

103 461 172

2018

103 349 262

2019

105 739 154

2020

2025

2030

2035

107 830 067

115 513 323

126 481 212

135 043 807

106 499 981

110 157 658

115 721 633

120 085 015

Prognos levererad av Ensolution

Bild 1:
Visar platsantalet i vård- och omsorgsboende påverkar hemtjänsten. Om antalet vår- och omsorgsplatser skulle vara oförändrade
beräknas hemtjänstens kostnader öka med 16 626 959 kr till år 2035.
Bild 2:
Ökar volymen av vård- och omsorgsplatser skulle kostnaden beräknas öka med 16 037 318 kr till år 2035.
Bild 3:
Bilden beskriver den totala kostnadsbilden med eller utan ökning av antalet platser i vård- och omsorgsboende.
- Oförändrad volym i antalet vård- och omsorgsboende platser beräknas kostnaden bli 135 043 807 kr år 2035
- Vid ökning av antalet vård- och omsorgsboendeplatser beräknas kostnaderna bli 120 085 015 kr år 2035
- Utökningen av vård- och omsorgsboendeplatser gynnar kostnaden för äldreomsorgen enligt beräkningen med 14 958 792 kr
fram till år 2035, men ett nytt boende skulle innebära ökade kostnader för ex. dyrare lokaler som inte finns med i
beräkningen.

20(36)

7.4

Framtida behov för att möta utveckling av vården

Det är svårt att uttala sig om framtidens tekniska utveckling, digitala tjänster får en
allt mer betydande roll för både verksamheter och för äldres valmöjlighet eller
självständighet. Ny teknik kan bidra till att förenkla medicinska insatser eller
underlätta för äldre, så att de genom tekniska hjälpmedel kan bo kvar i ordinärt
boende eller på trygghetsboende längre.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en prognos
kring den förväntade utvecklingen av insjuknandet i demenssjukdomar bland
personer över 65 år i länet. Det finns ett klart samband mellan ålder och
demenssjukdomar, insjuknandet i demenssjukdom ökar i takt med ökad ålder.
Efter att personer diagnostiserats med demenssjukdom flyttar de till särskilt
boende inom 2,5-3 år. Enligt SBU:s uppgifter bor omkring hälften av demenssjuka
i särskilda boenden. För att nå behovstäckning behövs särskilda avdelningar med
platser för demenssjuka.
Livet efter 65 år delas utifrån forskningen upp i en tredje och en fjärde ålder, den
tredje beskrivs som år som är relativt friska fram till 80-85 års ålder, och åren
därefter i den fjärde åldern som mer sjuka och omsorgskrävande. I den fjärde
åldern blir nästan alla så småningom beroende av vård- och omsorg.
7.5

Samhällsstrategiskt perspektiv

Ur ett samhällsstrategiskt perspektiv så finns det flera möjligheter till ett utökat
vård och omsorgsboende i centrala Hällefors. Möjligheten att bygga om och till
redan befintliga byggnader är ur ett ekonomiskt hänseende många gånger ett bra
alternativ. Dock ställer det en del krav på ursprungsfastigheten:






Den ska vara möjlig att bygga ut rent byggnadstekniskt
Den ska ha en utformning som tillåter en praktisk tillbyggnad
Den bör i grunden vara utformad så att stadgade mått uppfylls
Det bör finnas tillgängliga markytor som tillåter utbyggnad
Det bör finnas infrastruktur som tillgodoser behoven

Uppfylls de ovanstående önskemålen så finns ett alternativ till en ren nyproduktion. Det
en nyproduktion kan ge som inte en anpassning-ombyggnad ger är:





Lättare att nå tillgänglighetsmål
Möjlighet till en större brukaranpassning
Förutsättningar till en arbetsergonomisk miljö
Energieffektivare byggnader

Dock bör noteras att all byggnation, vilket det är ombyggnad eller nybyggnation av ett
vård- och omsorgsboende kräver specialistkompentens hos projektören. Detta för att
antalet parametrar som avgör om det blir en funktionell byggnad både gällande boende,
kvalitét och arbetsmiljö är många.
Möjliga platser i Hällefors för vård- och omsorgsboende är något begränsade med
hänseende till detaljplanerna som är lagda. Detta med tanke på att det bör var nära
centrum och att det finns fullgod infrastruktur i dess närhet.
Områden som är intressanta är där det i någon form redan finns vård- och/eller boende
för äldre, detta för att ge så stora synergieffekter som möjligt i logistiken och
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personalresurser. Tänkta områden kan vara kring Länsgårdens lokaler och kring
Björkhaga området som ägs av Hällefors Bostads AB.
Ur detaljplanehänseende kräver båda platserna avsteg från befintlig detaljplan.
Tittar man på Grythyttan finns det få platser som utgör en bra grund för vård- och
omsorgsboende. Möjligheter finns dock kring det befintliga Trygghetsboendet,
Sörgården.
Område lämpligt för vård och omsorgsboende Hällefors:

Ett vård- och omsorgsboende i detta område stärker även Hällefors vårdcentral,
vilket bör beaktas.

Område lämpligt för vård- och omsorgsboende i Grythyttan:
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Båda platserna uppfyller de infrastrukturella önskemålen. Närhet till stadskärnor,
närhet till busshållplatser och tågförbindelser.
Sammanfattning:
Vid val av plats måste man tänka på samhället som helhet och strategiskt för framtiden.
Frågan bör ställas till Region Örebro och Länsgården vad som händer i det fall Hällefors
kommun väljer att gå ur Länsgårdens lokaler. Vad händer med vårdcentralen etc.
Framtidstänket bör också vara så att man inte ”bygger sig fast” dvs. att utveckling av
andra verksamheter i närheten får stå tillbaka pga. valet av byggplats.

8

Frågeställningar kring hypotetiska kostnader

Vård- och omsorgsboenden kräver stora investeringar som genererar stora
driftskostnader i många år framåt. Hur den initiala investeringen och
driftskostnaderna ska finansieras är av central betydelse.
Frågeställningar:







Hur ser kapitalkostnaden ut under byggnadens livslängd?
Hur skapas en effektiv drift, exempelvis energibesparingar?
Vad blir hyran för brukaren?
Vad blir lokalkostnaden för kommunen?
Tillkommer kostnader för framtida lokalanpassningar?
Om Fyrklövern skall vara kvar och renoveras - Ökade kostnader för personal och
boende under renovering? Vilken höjning av hyran till Hällefors Bostads AB blir
det när alla åtgärder på Fyrklövern byggs bort?
 Vid nybygge - vad kostar det kommunen att komma ur hyresavtalen med Hällefors
Bostads AB angående Fyrklövern och Nya Björkhaga?

Alla ny- och ombyggnadsprojekt innebär olika risker med olika sannolikheter och
olika konsekvenser samt kan vara svåra att förutse och prissätta. Det är viktigt att göra
en riskfördelning mellan byggare och kommun.
Frågeställningar:
 Hur hanteras risker i byggskedet?
 Hur hanteras risker kring utbud och efterfrågan på vård- och omsorgsboende?
 Vad händer om fastighetsägaren säljer fastigheten till annan aktör?
Ur ett strategiskt perspektiv avseende lokalplanering är både långsiktiga behov och
flexibilitet viktigt.
Frågeställningar:





Hur arbetar kommunen med lokalplaneringen på kort och lång sikt?
Kan lokalerna anpassas efter andra behov?
Hur ser kontrakten ut, vilka konsekvenser har långa kontraktstider?
Finns det andra alternativ när kontrakten löper ut?
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Strategier:
Om kommunen inte bygger i egen regi finns två scenarier när det gäller geografisk
placering av ett vård- och omsorgsboende. Dels kan en privat aktör äga mark eller
så kan kommunen anvisa egen mark. Det finns en mängd olika aspekter att beakta
inför beslutet att investera i ett nytt vård- och omsorgsboende där ekonomi är en
del.

9

Alternativa boendeformer, Hällefors kommun

1. Bygga helt nytt vård och omsorgsboende, (Länsgården bygger) i
anslutning till vårdcentralen, 104 platser, kan byggas i tre etapper.
2. Behålla Fyrklövern och bygga ut Länsgården 48 platser, totalt 106 platser.
3. Bygga nytt, 96 platser Länsgården.
4. Behålla Fyrklövern och bygga helt nytt 40 platser Länsgården, totalt 98
platser.
5. Behålla Fyrklövern och bygga ut Länsgården 32 platser, totalt 90 platser.
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10 Kostnader
10.1

Hyreskostnader olika alternativ

Hyreskostnader för alternativ 1
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3
Boendeplatser nyproduktion
Summa

Total nytt VoB 104 platser

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

Ökade platser och ökad kostnad

Antal
32
72
104

Årshyra/boendeplats Total årshyra
175 000
180 000

5 600 000
12 960 000
18 560 000

104

18 560 000

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368

20

9 939 632
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Hyreskostnader för alternativ 2
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3
Boendeplatser nyproduktion

Antal

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41

Antal
58

32
16
48

Renovering av Fyrklövern
Total nytt VoB 48 platser + Fyrklövern

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

Årshyra/boendeplats Total årshyra
175 000
232 000

5 600 000
3 712 000
9 312 000

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
???

106

15 252 996

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368
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Hyreskostnader för alternativ 3
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3
Boendeplatser nyproduktion

Total nytt VoB 96 platser

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

Ökade platser och ökad kostnad

Antal
32
64
96

Årshyra/boendeplats Total årshyra
175 000
180 000

5 600 000
11 520 000
17 120 000

96

17 120 000

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368

12

8 499 632
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Hyreskostnader för alternativ 4
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3
Boendeplatser nyproduktion

Antal

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41

Antal
58

32
8
40

Renovering av Fyrklövern
Total nytt VoB 40 platser + Fyrklövern

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

Årshyra/boendeplats Total årshyra
175 000
232 000

5 600 000
1 856 000
7 456 000

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
???

98

13 396 996

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368
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Hyreskostnader för alternativ 5
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41

Antal

Årshyra/boendeplats Total årshyra

32

175 000

32

5 600 000
0
5 600 000

Antal
58

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996

Renovering av Fyrklövern

???

Total nytt VoB 40 platser + Fyrklövern

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

90

11 540 996

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368

10.1.1 Ökade antal platser och ökade hyreskostnader per alternativ

Boendealternativ

Plats

Ökning av plats

Total årshyra tkr

Ökad kostnad

Idag
Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
Alt 5

84
104
106
96
98
90

20
22
12
14
6

8 620 368
18 560 000
15 252 996
17 120 000
13 396 996
11 540 996

9 939 632
6 632 628
8 499 632
4 776 628
2 920 628
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10.2 Personalkostnader och bemanning olika alternativa

Alternativ 1
Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

13
104

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

2
20

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

74,88
18

0,72

41 184,0 tkr
11 160,0 tkr
52 344,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet kostnad
Dag/kväll

18,51
0,29

0,05

10 180,5 tkr
179,8 tkr
10 360,3 tkr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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Alternativ 2
Fyrklövern idag

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

8
58

Nytt VoB 48 pl

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

6
48

Fyrklövern / Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

14
106

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff.

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

3
22

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

40,3
12

0,69

22 165,0 tkr
7 440,0 tkr
29 605,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

34,5
10

0,72

18 975,0 tkr
6 200,0 tkr
25 175,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

76,32
22

0,72

41 976,0 tkr
13 640,0 tkr
55 616,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

19,95
4,29

0,05

10 972,5 tkr
2 659,8 tkr
13 632,3 kr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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Alternativ 3
Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

12
96

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

1
12

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

69,12
16

0,72

38 016,0 tkr
9 920,0 tkr
47 936,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet kostnad
Dag/kväll

12,75
- 1,71

0,04

7 012,5 tkr
-1 060,2 tkr
5 952,3 tkr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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Alternativ 4
Fyrklövern idag

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

8
58

Nytt VoB 40 pl

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

5
40

Fyrklövern / Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

13
98

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

2
14

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

40,3
12

0,68

22 165,0 tkr
7 440,0 tkr
29 605,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

28,8
8

0,72

15 840,0 tkr
4 960,0 tkr
20 800,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

70,65
22

0,72

38 808,0 tkr
13 640,0 tkr
52 448,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

14,28
4,29

0,05

7 854,0 tkr
2 659,8 tkr
10 513,8 kr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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Alternativ 5
Fyrklövern idag

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

8
58

Nytt VoB 32 pl

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

4
32

Fyrklövern / Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

12
90

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

1
6

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

40,3
12

0,68

22 165,0 tkr
7 440,0 tkr
29 605,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

23,04
6

0,72

12 672,0 tkr
3 720,0 tkr
16 392,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

64,8
18

0,72

35 640,0 tkr
11 160,0 tkr
46 800,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

8,43
0,29

0,05

4 636,5 tkr
179,8 tkr
4 816,3 tkr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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10.2.1 Personal kostnad och bemanning per alternativ
Boendealternativ

Plats

Personalkostnad Personal
kostnad/plats
och
omsorgstagare

Idag
Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
Alt 5

84
104
106
96
98
90

41 983,7 tkr
52 344,0 tkr
55 616,0 tkr
47 936,0 tkr
52 448,0 tkr
46 800,0 tkr

499,8 tkr
503,3 tkr
524,7 tkr
499,0 tkr
535,2 tkr
520,0 tkr

10.3 Nettokostnad per vård- och omsorgsplats
Antagna intäkter per Vård och omsorgsboendeplats

Brukarintäkt för vård
Intäkter per VoO plats

Kr/VoB plats och år
10 800
10 800

Antagna övriga kostnader per Vård och omsorgsboendeplats
Kr/VoB plats och år
Övriga kostnader
- Städ
- Tvätt linne mm
- Arbetskläder
- Inkontinesartiklar
- Övr förbrukningsmtrl inkl läkemedel
Summa div kostnader
Larm
Nettokostnad Måltid
Övriga kostnad per VoO plats

8 100
3 800
4 500
6 700
6 000
29 100
3 200
7 100
39 400

FK + N Bjh
nytt VoB
FK + nytt VoB
nytt VoB
FK + nytt VoB
FK + nytt VoB
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10.1 Kostnader av alternativa boendeformer

Kostnad för hyra, personal och övrig kostnad i VoB per alternativ

Alternativ Antal plats
Intäkter Hyreskostnad Personalkostnad
Idag
84
907 200
8 620 368
41 983 700
1
104 1 123 200
18 560 000
52 344 000
2
106 1 144 800
15 252 996
55 616 000
3
96 1 036 800
17 120 000
47 936 000
4
98 1 058 400
13 396 996
52 448 000
5
90
972 000
11 540 996
46 800 000

Övrig kostnader
3 309 600
4 097 600
4 176 400
3 782 400
3 861 200
3 546 000

Total nettokostnad Nettokostnad per plats Ökade kostnader
53 006 468
631 029
73 878 400
710 369
20 871 932
73 900 596
697 175
20 894 128
67 801 600
706 267
14 795 132
68 647 796
700 488
15 641 328
60 914 996
676 833
7 908 528

Att ta i beaktande:
-

-

Minskade kostnader i hemtjänst vid ökning av vård- och omsorgsplatser, se avsnitt 7.3 simulering av
kostnad vid utökning av vård- och omsorgsplatser
Personalbemanning är upphöjd till 0,72 årsarbetare per omsorgstagare dag/kväll. På samtliga enheter
inom vård- och omsorgsboende finns personer med demensproblematik. Socialtjänstförordningen anger
att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov och ge hjälp till äldre på särskilda boenden. 0,72
årsarbetare per omsorgstagare är en normal nivå på bemanning
Kostnad för kommunen att komma ur avtal?
För Hällefors Bostads AB – Nya Björkhaga omvandlas till lägenheter, inget Vård- och omsorgsboende
Efter inventering av fastighet - renovering av Fyrklövern vid alternativ 2, 4 och 5.
Kostnader för boendeplatser under renovering?
Ökade personalkostnader under renovering?
Möjligt boendealternativ under renovering?
Hyreshöjning efter renovering?
För Hällefors Bostads AB, kostnad för eventuell rivning av Fyrklövern, enligt Hällefors Bostads AB beräknas rivningen ligga mellan
3-5 miljoner inkl. återställning. Byggnaden måste vid rivning nedskrivas med sitt restvärde, i dagsläget 13,8 miljoner
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11 Förvaltningens kommentarer
Förvaltningen bedömer att byggnation i egen regi inte är möjligt eftersom
underlag som levererats av Hällefors Bostads AB bygger på Länsgårdens
kalkyl, denna kalkyl går inte att omsättas till kommunen eftersom
förutsättningar skiljer sig.
Förvaltningen föreslår förändring av vård och omsorgsboende i tre steg:
Steg 1:
Godkänna ombyggnation av Länsgårdens Fastighet AB vad gäller våning 2
och 3 till nytt vård- och omsorgsboende, när Länsgården står färdig flyttas
nuvarande vård- och omsorgsboende Nya Björkhaga till Länsgårdens
fastigheter.
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda ekonomiska konsekvenser av en
ombyggnation av Fyrklövern under hösten 2017, för att kunna ta ställning till
om Fyrklövern skall vara kvar som vård- och omsorgsboende.
Steg 2:
Redovisa ekonomiska konsekvenser av ombyggnad Fyrklövern kontra
nyproduktion via Länsgården.
Steg 3:
Eventuellt ytterligare nyproduktion via Länsgården
Kommunens fastighetskoordinator har bidragit med det samhällsstrategiska
perspektivet för Hällefors kommun. Rapporten har dessutom kompletterats
med underlag från ekonomienheten (hyreskostnader), ekonomienheten har
även kvalitetssäkrat rapporten.

12 Bilagor
12.1 Hyreskalkyl Länsgården
12.1.1

Förslagsskiss lägenhet Vård- och omsorgsboende

12.2 Inventering Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun
12.2.1
12.2.2
12.2.3

Inventering Nya Björkhaga
Inventering Fyrklövern
Sammanställning

12.3 Hyresavtal
12.3.1 Nya Björkhaga
12.3.2 Fyrklövern
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76

kommun@hellefors.se

Sida

1(3)
Datum

2019-12-27
Kommunfullmäktige

Nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 138
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 166
Ärendet
Kommunförvaltningen kan konstatera att antalet barn i åldrarna 1-5 år i
kommunen inte minskat som förutspåddes i befolkningsprognosen från SCB
så sent som i april i år utan istället ökat. Antalet födda barn uppgår under årets
tre första kvartal till 70 stycken vilket kan jämföras med samma prognos som
förutspådde ett födelsetal på 66 stycken för hela året 2019. Därutöver har
förvaltningen fått information om att den utökning av förskoleverksamhet
genom privata aktörer som tidigare aviserats i nuläget inte kommer att
genomföras.
För att kunna avveckla förskolorna Masken och Bananen hösten 2020 då den
nya förskolan vid Lärkan står klar behöver ytterligare en avdelning, totalt fem
avdelningar, byggas. Hela den nya förskolan byggs i moduler vilket gör den
lätt att avveckla avdelningsvis om barnantalet framöver skulle minska. Även
förskolan Smultronstället kan avvecklas vid minskade behov.
Ekonomi

Den totala summan för investeringen i ytterligare en avdelning beräknas till
maximalt 2,5 mkr.
Folkhälsa

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

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

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

Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 500 tkr i investeringsbudget för
verksamhetsåret 2020.

-

De ökade driftkostnaderna som investeringen medför ska effektiviseras
inom förskolan under 2020.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson utförligt.
Ekonomichef Jessica Jansson informerar att en del som avser inventarier
bereds av välfärdsutskottet innan beslut i kommunstyrelsen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om tidplan för rivning och
avveckling av förskolorna Masken och Bananen, vilket delvis besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson och fastighetschef Jessica Nilsson.
Bella-Maria Kronman (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om solpaneler på taket är medräknat, vilket
besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson.
Under ärendets behandling yttrar sig Katja Ollila (V) och ordförande
Annalena Järnberg utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 500 tkr i investeringsbudget för
verksamhetsåret 2020.
De ökade driftkostnaderna som investeringen medför ska effektiviseras inom
förskolan under 2020.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Johan Stolpen (V)
bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
De ökade driftkostnaderna som investeringen medför ska effektiviseras inom
förskolan under 2020.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 500 tkr i investeringsbudget för
verksamhetsåret 2020.

Sida
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Datum

2019-12-27
Kommunfullmäktige

Inventarier ny förskola, dnr KS 18/00060
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 138
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 166
Bilaga Nya inventarier till ny förskola med fem avdelningar, daterad 2019-1108
Ärendet
Utifrån att kommunförvaltningen erhållit ny information vad gäller utveckling
av de privata aktörerna inom förskolan som innebär att det inte kommer att
ske någon förändring samt att förvaltningen kan konstatera att antalet barn
ökat gör att behovet av att bygga fem avdelningar är ett faktum. Utifrån dessa
ändrade förutsättningar om att bygga fem avdelningar ökar behovet av nya
inventarier till nya förskolan vid Lärkan.
Ekonomi

Den totala summan för inköp av inventarier beräknas till maximalt
1 765tkr, vilket innebär ett ökat behov med 215 tkr p g a ytterligare en
avdelning. Dock är endast 1 200 tkr att anse som investering. Denna
investeringsutgift skrivs av under tre år och generar en årlig
avskrivningskostnad om 138 tkr samt internränta med 18 tkr. Förvaltningen
föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 1 200 tkr i
investeringsbudget för verksamhetsåret 2020 under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om byggnation av ytterligare en
förskoleavdelning. Investeringen föreslås finansieras med kommunens
egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.
I rapporten som förvaltningen presenterade för nya förskolan som
kommunfullmäktige fattat beslutat att bygga en ny förskola framgår att
förvaltningen skulle kunna effektivisera antalet årsarbete med 1,5 tjänst,
vilket motsvarar en minskat kostnad med 705 tkr på årsbasis. Utifrån
behovet att bygga ytterligare en avdelning beräknar förvaltningen med att
kunna effektivisera antalet årsarbete med 0,5 tjänst. Det skulle innebära en
minskad kostnad med 235 tkr på årsbasis.
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Folkhälsa

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

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

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

Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 1 200 tkr i investeringsbudget för
verksamhetsåret 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
beslut om byggnation av ytterligare en förskoleavdelning.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina
Lanefjord kortfattat.
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande de ekonomiska konsekvenserna av
förslaget vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord.
Tobias Nygren (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 1 200 tkr i investeringsbudget för
verksamhetsåret 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om byggnation av ytterligare en förskoleavdelning.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 1 200 tkr i investeringsbudget för
verksamhetsåret 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om byggnation av ytterligare en förskoleavdelning.

Nya inventarier till ny förskola med fem avdelningar
Enligt uppgifter från förskolechef kommer nedanstående utgifter att uppstå vid inflytt i nya förskolelokaler.
Total utgift för alllt inventarieinköp

1 765 000

Totala utgifterna är uppskattad enligt fördelningen:
Möbler
Gardiner
Förbrukningsinventarier

1 200 000
150 000
415 000

Konsekvenser för kommunens ekonomi
Ökade driftkostnader år 1:
Möbler
Gardiner
Förbrukningsinventarier

Ökade driftkostnader år 2-10:
Möbler
Gardiner
Förbrukningsinventarier

Jessica Jansson
Ekonomichef

138 000 Avskrivning 10 år internränta 1,5%
150 000 Direktavskrivning år 1
415 000 Direktavskrivning år 1
703 000

138 000 Avskrivning 10 år internränta 1,5%
0 Direktavskrivning år 1
0 Direktavskrivning år 1
138 000

2019-11-08
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Datum

2019-12-27
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020, dnr KS
19/00338
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 105
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 inkluderat budget 2020
Effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensanalys för verksamhetsåret
2020, daterad 2019-11-20
Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med kommunstyrelsens
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 utifrån kommunfullmäktiges
beslut gällande ”Strategisk planering för Hällefors kommun år 2020-2024 och
budget för år 2020”. I planen ingår en beskrivning över kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation vad gäller uppdrag och verksamhet, förslag på
resultatmål och aktivitetsplan för verksamhetsår 2020.
Förvaltningen föreslår verksamhetsmässiga resultatmål för verksamhetsåret
2020 utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsmässiga
inriktningsmål för mandatperioden. Till respektive resultatmål föreslås ett
antal indikatorer då det en viktig faktor för att kunna mäta måluppfyllelse i
samband med del- och helårsbokslut. Förvaltningen föreslår även att antal
aktiviteter i en aktivitetsplan för att uppnå de uppsatta resultatmålen som
också finns finanseriade inom den föreslagna drift- och investeringsbudgeten.
Ekonomi

Ramen för driftverksamheten för kommunstyrelsen är beslutat att vara
434 077 tkr för år 2020. Förvaltningen kan konstatera att beslutad driftram
inte räcker till för den verksamhet som kommer att bedrivas under
kommande året.
Förvaltningen bedömer att förvaltningen måste genomföra
effektiviseringsåtgärder som motsvarar 11 247 tkr för verksamhetsåret
2020 som en konsekvens av den beslutade driftbudgetramen. Förvaltningen
har sammanställt åtgärder med tillhörande konsekvensanalys för
verksamhetsåret 2020 på totalt 8 204 tkr och föreslår att ytterligare åtgärder
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med 3 043 tkr presenteras för kommunstyrelsens ställningstagande senast i
februari månad 2020.
Trots effektiviseringsåtgärderna beräknar förvaltningen med att de
budgeterade medlen inte är tillräckliga utan förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen begär en tilläggsbudgetering avseende driftverksamheten
år 2020 med 8 732 tkr.
Tilläggsbudgetering som föreslås avser:
Utökat PO-påslag med 1 % från år 2020
Kompensation för LSS-placeringar för barn och unga
Förstärkning av kommunstyrelsens strategimedel
till totalt 3 000 tkr
Förstärkning av kommunstyrelsens planeringsreserv
till totalt 0,75% av skatter och generella statsbidrag
TOTALT

2 600 tkr
4 000 tkr
1 000 tkr
1 132 tkr
8 732 tkr

Förvaltningen kan konstatera att kommunstyrelsen kan begära en
tilläggsbudgetering utifrån regeringens förlag till nytt
kostnadsutjämningssystem som innebär ökade generella statsbidrag till
kommunen. Däremot kommer riksdagens beslut inte att ske förrän i slutet
av året. Om kommunstyrelsen inte erhåller ytterligare medel till driften
måste förvaltningen arbeta fram ytterligare effektiviseringsåtgärder för
kommunstyrelsen att ta ställning till.
Av den totala utökningen av riktade statsbidrag till kommunen som
regeringen förslår till riksdagen föreslår förvaltningen att det som inte
tilläggsbudgeteras till kommunstyrelsen avseende driftverksamheten inte
budgeteras utan blir med automatik en förstärkning av kommunens
årsresultat för år 2020. Anledningen är att kommunen budgeterat en
resultatandel på 2 procent för år 2020 trots kommunens negativa soliditet.
Enligt lagen om god ekonomisk hushållning bör kommunen budgetera för
en resultatandel på minst 3 procent.
Kommunen kommer att erhålla ett riktat generellt statsbidrag på totalt
1,4 miljoner kronor för år 2020. Dessa medel föreslår förvaltningen ska
tilläggsbudgeteras kommunstyrelsen och finansförvaltning med
motsvarande belopp för att kunna använda för förvaltningen
integrationsarbete enligt kommunstyrelsens antagna fördelningsmodell för
schablonersättningar.
Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är beslutat att vara
21 miljoner kronor för år 2020. Förvaltningen kan konstatera att beslutad
investeringsram inte räcker till för de investeringar som planerats att
genomföras under år 2020 avseende planerade fastighetsunderhållet.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med
2 miljoner kronor för att kunna följa den underhållsplan som finns
upprättad för kommunens ägda fastigheter. Utifrån de åtgärder som
kommer att vidtas kommer det inte att öka kommunstyrelsens årliga
bruttokostnader utan de kapitalkostnader som uppstår kommer att
finanserias genom minskade driftkostnader. Förvaltningen räknar med att
tilläggsbudgeteringen för fastighetsinvesteringen kan finansieras utan
nyupplåning utifrån regeringen förslag på ytterligare generella statsbidrag.
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Folkhälsa

I verksamhetsplanen ges arbetet med folkhälsofrågorna möjlighet att
utvecklas.
Miljö

I verksamhetsplanen ges arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas.
Medborgarperspektiv

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

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 antas.

-

Kommunförvaltningens förslag på effektiviseringsåtgärder för
verksamhetsåret 2020 på totalt 8 204 tkr godkänns.

-

Kommunförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ytterligare
effektiviseringsåtgärder på sammanlagt 3 043 tkr för beslut i
kommunstyrelsen senast februari månad 2020.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 732 tkr avseende
driftverksamheten år 2020.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 8 732 tkr avseende generella
statsbidrag för år 2020.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende riktade
generella integrationsmedel för driftverksamheten år 2020.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende generellt
riktat statsbidrag för år 2020.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 000 tkr avseende
fastighetsinvesteringar år 2020 för planerat fastighetsunderhåll.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Lars-Göran
Zetterlund (C) Centerpartiets, Moderaternas och Grythyttelistans förslag till
ändringar i aktivitetsplanen och verksamhetsplanens effektiviseringsförslag
enligt följande:
Under rubriken kommunövergripande formuleras punkt 3: ”Utreda nya
verksamhetslokaler i samtliga verksamheter”. Punkt 6 ändras till ”Att arbeta
efter barnkonventionen i samtliga verksamheter”
Under rubriken Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid föreslås som
ny punkt att ”Den framtida pedagogiken prioriteras”.
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Under rubriken vård och omsorg, arbetsmarknad och integration föreslås som
ny punkt att ”Kommunens resurser för psykisk ohälsa upprätthålls”.
Under rubriken tillväxt och utveckling formuleras punkt 3 ”Ta fram en
strategi för hela besöksnäringen”, punkt 6 ”Ta fram en infrastrukturplan för
Hällefors kommun och regionala vägar” samt som ny punkt ”En miljö- och
hållbarhetsstrategi tas fram”.
Under rubriken medarbetarskap formuleras punkt 1 ”Ge förutsättningar som
leder till minskad sjukfrånvaro och öka frisknärvaron”.
Under rubriken ekonomi läggs en ny punkt till: ”Kommunens bolag
involveras i framtida beslut och visioner”.
Avseende verksamhetsplanens effektiviseringsförslag läggs följande
ändringsförslag:
Under politisk verksamhet stryks punkt 1 och ersätts med besparing på fasta
arvoden om 101 tkr; under infrastruktur, näringsliv och turism stryks punkt 48; under kultur och fritid stryks punkt 5 då den utgör en utgiftsökning; under
pedagogisk verksamhet stryks punkt 5-6; under vård- och omsorgsverksamhet
stryks punkt 2 och ersätts med en effektivisering i chefsledet motsvarande
1 600 tkr och under måltidsverksamheten stryks punkt 2.
Lars-Göran Zetterlund (C), Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) och
Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall till ovanstående.
Yrkandet föranleder flera replikskiften.
Johan Stolpen (V) yrkar att resultatmålet ska vara 3 %, i övrigt bifall till
förvaltningens förslag. Kent Grängstedt (S), Christer Olken (S) och Alf
Wikström (V) ansluter till förvaltningens förslag med Johan Stolpens (V)
ändring.
Fredrik Dahlberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Margeurite Wase (C) ställer fråga gällande personal från tidigare HVB-hem
vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande biblioteksverksamhetens kostnader
vilken delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande arvoden vilken delvis besvaras
av kanslichef Mathias Brandt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningen och föreslår
följande propositionsordning vilken godkänns.
Först ställs Fredrik Dahlbergs (SD) yrkande mot Lars-Göran Zetterlunds (C)
yrkande. Därefter ställs det bifallna förslaget mot förvaltningens förslag med
den av Johan Stolpen (V) yrkande ändringen.
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Ordförande ställer därefter Fredrik Dahlbergs (SD) yrkande mot Lars-Göran
Zetterlunds (C) med fleras yrkande och finner att det senare vinner bifall.
Därefter ställer ordförande Lars-Göran Zetterlunds (C) med fleras yrkande
mot förvaltningens förslag med den av Johan Stolpen (V) yrkade ändringen
och finner att det senare vinner bifall.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 antas.
Kommunförvaltningens förslag på effektiviseringsåtgärder för
verksamhetsåret 2020 på totalt 8 204 tkr godkänns.
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ytterligare
effektiviseringsåtgärder på sammanlagt 3 043 tkr för beslut i
kommunstyrelsen senast februari månad 2020.
Resultatmålet ska vara 3 %.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 732 tkr avseende
driftverksamheten år 2020.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 8 732 tkr avseende generella
statsbidrag för år 2020.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende riktade generella
integrationsmedel för driftverksamheten år 2020.
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 1 400 tkr avseende generellt riktat
statsbidrag för år 2020.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 2 000 tkr avseende
fastighetsinvesteringar år 2020 för planerat fastighetsunderhåll.
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Datum

2019-11-20

Effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensanalys för
verksamhetsåret 2020
Nedan följer en sammanställning av de effektiviseringsförslag som
kommunförvaltningen föreslår utifrån de ekonomiska driftramar som
kommunstyrelsen erhållit för verksamhetsåret 2020. Dessa förslag uppgår totalt till
8 204 tkr. För att få en budget i balans förutsätts att kommunförvaltningen arbetar
fram ytterligare effektiviseringsåtgärder på totalt 3 043 tkr.
Politisk verksamhet
1. Effektivare och färre möten
62 tkr
Utifrån den nu gällande organisationen är det effektivare och färre sammanträden inom
kommunstyrelsen.
Delsumma:
62 tkr
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd m m
1. Kombinationstjänst
650 tkr
I samband med beslutet att skapa en kombinationstjänst gällande samhällsstrateg och
kris/beredskap innebär att större delen av tjänsten kan finansieras med riktade medel.
2. Finansiering av Detaljplaner
320 tkr
Förslag är att ta bort finansering för detaljplaner i budget. Förslaget är att enskilda
projekt står för finansieringen istället. Negativ effekt för detta är att inga detaljplaner
kan tas fram proaktiv vilket på sikt ger stagnation i den lokala utvecklingen då det
gäller etablering.
3. Medfinansering
100 tkr
Medfinansiering är kopplat dels till det förslag som kommer upp under hösten att se
över olika medlemskap och också att avsluta vissa av dem, dels till att kontot visat
överskott 2018 och ser ut att göra det även 2019. Om det visar sig att politiken
slänger sig in i nya kostsamma samarbeten 2020, så får de i så fall tilläggsbudgetera
dessa i samband med beslut.
Åtgärden beräknas få mycket begränsade verksamhetsmässiga konsekvenser, utan
blir en följd av att det förhoppningsvis beslutas om utträden och dels att det varit ett
överskott i medfinansieringen redan tidigare.

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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4. Avgifter för kurser inom näringslivsfrämjande åtgärder
10 tkr
Konsekvens: En del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att erbjuda utbildning,
personalutveckling, att ha möjlighet ta del av aktuell omvärldsbevakning på
föreläsningar och seminarier samt att delta i erfarenhetsutbyten och nätverk.
Attraktiviteten som arbetsgivare minskar och befintlig personal kan tappa en viktig
motivationsfaktor.
5. Avgifter hotell och logi inom näringslivsfrämjande åtgärder
4 tkr
Konsekvens: Se föregående svar gällande attraktiv arbetsgivare. Risk att Hällefors
kommun missar värdefull tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte som sker under
kvällstid. I övrigt ingen konsekvens, övernattar inte vid konferenser i närmiljön.
6. Hyra av bilar inom näringslivsfrämjande åtgärder
Konsekvens: Ingen.

2 tkr

7. Konsulttjänster inom näringslivsfrämjande åtgärder
10 tkr
Konsekvens: Kopplar ihop denna konsekvensbeskrivning med behovet av att köpa in
kvalificerade kommunikationstjänster. En budget om 12 000 kronor räcker till högst
8 timmars kvalificerat arbete. Långsiktigt så leder avsaknaden av professionell intern
och extern kommunikation till att vi inte når ut med information och kommunikation.
Resultatet är redan nu att vi använder en mycket tid till att rätta till enkla fel och
misstag samt missförstånd som har uppstått på grund av bristen på kommunikation
och ibland enkel information. Kortsiktigt så kommer antalet pressreleaser från
Hällefors kommun att fortsätta decimeras till antalet och vi når inte ut med viktig och
positiv kommunikation vilket påverkar vår attraktivitet som arbetsgivare men också
som besökskommun. Vi når inte heller ut med inbjudningar till interna och externa
och publika arrangemang, där vi investerar mycket kvalificerad tid i planering och
förberedelser som sedan inte når ut p g a bristfällig kommunikation.
8. Annonsering inom näringslivsfrämjande åtgärder
10 tkr
Konsekvens: Se föregående konsekvensbeskrivning kopplat till att vara en attraktiv
arbetsgivare. Annonsering är kommunikation och annonser idag talar bildspråk.
Hällefors kommun saknar en professionell bildbank som talar 2020 tal, ett bildspråk
där vi når fram och ut till de målgrupper vi avser att nå. Konsekvensen är att vi avstår
från att annonser och därmed inte kommunicerar med omvärlden. Alternativt att vi
annonserar men når inte ut på grund av ett fel eller bristfälligt bildspråk. Långsiktigt
och kortsiktigt så får det konsekvensen att vi inte når de målgrupper vi avser att nå
oavsett om det gäller en arbetsmarknadsmässa, en invigning av ett besöksmål, en
medborgardialog, en workshop, ett samråd, en vuxenutbildning eller något annat.
Delsumma:
1 106 tkr
Kultur och fritidsverksamhet
1. 10 % tjänst Vakanthålls inom kulturskolan
Arrangörkurs ej startad

45 tkr

2. 10% tjänst omfördelad inom kulturskolan
Bekostas av projektmedel

45 tkr

3. Formens hus utställningar
Inga utställningar el dyl som kostar ngt kan genomföras,

50 tkr
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4. Bowlinghallen
25 tkr
Öka intäkterna genom att bl a höja avgiften för bowlingspel
(förslagsvis från 1 juli så föreningarna får tid att planera sin budget),
1 lag till i seriespel och träning bidrar till ökad intäkt. Kan ev bli än mer intäkter
under året.
5. Biblioteket
25 tkr
då vi i dagsläget ej vet hur bibliotekets budget står sig i förhållande
till det som är avsatt så behöver vi få minst ett kvartal (2020) på oss
för att se var vi landar. Det finns utgifter som ex kommer att öka, som löner
för att inte ha ensamarbete vilket nu är ett orosmoment på biblioteket i Hällefors!
Även då att fler kulturarrangemang läggs här kommer att påverka
bibliotekets budget.
Delsumma:
190 tkr
Pedagogisk verksamhet
Förskolan
1. Ny organisation prövas. 2 rektorer blir 1 rektor och en bitr. rektor
Risk för ökad belastning på rektor

120 tkr

2. 200 % tjänst reduceras bort från och med höstterminen 2020
5 avdelningar blir 4 avdelningar när nya lärkan är klar

350 tkr

3. Vakanthålla 1x 100 % tjänster inom förskolan
Ökad risk för ohälsa hos personalen ökad belastning, missnöje hos
vårdnadshavare och svårt att leva upp till skollagen.

350 tkr

Grundskolan
4. 40 % administratör vakanthålls

200 tkr

5. Avvakta med inköp av chromebooks åk F-3

70 tkr

6. Avvakta med inköp av chromebooks åk f-3

65 tkr

7. Utbildningskostnader för personalen under vårterminen kan tas
bort på grund av SKUA insatsen finanseras med statsbidrag.

123 tkr

8. Kostnaden för pedagogisk lunch halveras
240 tkr
Lärarna får bekosta lunchen, risk att lärarna inte äter, mer oroligt i matsalen
Pihlskolan
9. Ökade intäkter interkommunal ersättning netto
Fler elever från annan kommun

600 tkr

10. 50% lärartjänst särvux vakanthålls

225 tkr

Elevhälsan
11. nya avtal Skolpsykolog/skolläkare minskade kostnader med
Delsumma:

100 tkr
2 443 tkr
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Vård och omsorgsverksamhet
1. Förändrat regelverk inom färdtjänst
100 tkr
Region Örebro län kommer att hantera förslag från Länstrafiken som innebär ett antal
åtgärder inom färdtjänsten för att minska kommunens nettokostnader. Vilka
ekonomiska konsekvenser det blir för Hällefors har kommunen inte erhållit ännu.
Åtgärderna kräver beslut i samtliga kommuner i länet.
2. Reducering av boendestöd, 3 årsarbetare
1 597 tkr
Mindre boendestödspersonal, kvarvarande personal i gruppen boendestöd kommer
att inkluderas i hemtjänstgruppen ordinärt boende. Denna hemtjänstgrupp har
tidigare arbetat riktat mot målgruppen psykisk ohälsa.
Konsekvens: Ingen risk att uppdrag inte utförs, risk för försämrad kontinuitet.
3. Reducering av utökad tjänst LSS
220 tkr
Ingen utökning av personaltid, dagcentral. Ingen frikoppling av stödpedagog.
Konsekvens: Risk att stödpedagogen inte får förutsättning för sitt arbete vilket
medför sämre pedagogiskt stöd till omsorgstagarna.
4. Reducering av kontaktpersoner för boende i gruppbostad
enligt LSS
200 tkr
De som bor på gruppboende kommer att inte automatiskt att ha en extern kontaktperson
endast i särskilda fall kommer kontaktperson utses.
Konsekvens: Större arbetsbelastning för personalgruppen eftersom
kontaktpersonuppdraget flyttas till personalgruppen. Omsorgstagarna förlorar en
kontakt utanför gruppbostaden.
5. Reducering av tjänst utifrån FK beslut, personlig assistans
150 tkr
Reducering av tjänst som ligger utanför budgetram. Köp av tjänst (hemtjänst) vid
förflyttningsmoment, köpet är finansierat i reduceringsförslaget.
Konsekvens: Sämre personalkontinuitet för omsorgstagaren. Sämre möjlighet till
aktiviteter som kräver 2 personal.
6. Reducering i budget för hemgångsklara
50 tkr
I budget finns 75, 0 tkr för hemgångsklara patienter förslaget är att sänka budgeten
till 25,0 tkr.
Konsekvens: Risk för ökade kostnader till Regionen
Delsumma:
2 317 tkr
Flyktingmottagning och arbetsmarknad
1. Reducering av OSA anställningar
335 tkr
Minska resurser i serviceteam med 5 personer som arbetar i annan verksamhet än i
serviceteamet, respektive verksamhet får stå för mellanskillnaden av lönekostnad i
förhållande till OSA bidrag om verksamheten beslutar att förlänga OSA
anställningen. Denna fördelning finns redan för vissa OSA resp.
lönebidragsanställningar som är placerade ute i verksamheterna. Den verksamhet
som har den lönebidragsanställde som förstärkning bär också kostnaden.
Konsekvens: Risk för social utslagning, risk för ökade placeringskostnader.
Delsumma:
335 tkr
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Måltidsverksamheten
1. Sänka andelen ekologiska inköp till 25 %
100 tkr
Konsekvensen är att kommunen ekologiska inköp av livsmedel anpassas till redan
givet uppdrag från kommunstyrelsen.
2. Sänka inköpen närproducerat med 15 %
Påverkar lokala entreprenörer
Delsumma:

25 tkr
125 tkr

Gemensamma lokaler
1. Akut underhåll
174 tkr
Minskade medel för akuta reparationer och underhåll riskerar att leda till att det inte
går att åtgärda alla fel som skulle behöva åtgärdas för att lokalerna ska fungera
optimalt för lokalanvändarna (elever, brukare och personal). Det finns också en
överhängande risk att större skador som måste åtgärdas för lokalernas fortsatta
användning leder till budgetöverskridande.
2. Effektivisering av hanteringen av brandlarmsprov
74 tkr
Förutsatt att det går att genomföra effektiviseringen som planerat så medför denna
förändring inga negativa konsekvenser.

3. Underhållsmaterial
100 tkr
Budgeten för underhållsmaterial avser inköp av fläktfilter som byts mellan en och ett
par gånger per år i varje ventilationsaggregat. Eftersom detta är nödvändigt för
ventilationsanläggningarnas funktion behöver filter ändå köpas in vilket leder till att
det blir ytterligare 100 tkr i minskning för akuta reparationer och underhåll.
Delsumma:
348 tkr
Gemensamma verksamheter
1. Konsulttjänster centralt
150 tkr
Konsekvensen av att inte budgetera för konsultjänster centrala förvaltningen innebär
att när behov uppstår får det hanteras via kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens
strategimedel.
2. Konsultjänster inom arkiv
60 tkr
Det innebär i klartext att kommunens dokumenthanteringsplaner inte får den översyn
de egentligen behöver under 2020. verksamheterna får dras med äldre och inaktuella
planer ytterligare något år. Risken är att kommunen på vissa håll inte hanterar
gallring, förvaring etc på lagenligt sätt, men det är i ett kommunperspektiv kanske en
risk värd att ta för att komma i balans
3. Tjänstledighet 12,5 procent på HR-enheten
55 tkr
Konsekvensen av löneadministratörs partiella tjänstledighet är att vissa
löneadministrativa arbetsuppgifter kommer att prioriteras ned, t ex hanteringen av
arkivmaterial och rensning av personakter. Riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt
kommer att göras för att upprätta handlingsplan om neddragningen visar sig öka
arbetsbelastningen på HR-konsulterna.
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4. Tjänstledighet 20 procent på ekonomienheten
200 tkr
Utifrån en minskad sysselsättningsgrad på ekonomienheten kan inte några nya större
uppdrag läggas på enheten och uppstår det något måste något annat uppdrag tas bort
för att inte påverka arbetsbelastningen negativt som kan leda till sjukskrivning.
5. Konsulttjänster personal- och ekonomisystem
50 tkr
En minskad budget för konsulttjänster innebär att HR- och ekonomienheten inte kan
utveckla delar i personal- och ekonomisystemen som planerat.
6. Expertkompetens
75 tkr
Konsekvensen om resurserna för expertkompetens, som företrädesvis handlar om
företagshälsovård, minskas är att chefer och medarbetare inom organisationen inte får
det stöd som behövs för att främja hälsa, förebygga ohälsa och vidta efterhjälpande
insatser vid sjukdom och rehabilitering. Den enskilt största kompetensen som nyttjas
är samtalsstöd. För att minska riskerna får förvaltningen arbeta mer med interna
resurser och kollegialt stöd.
7. Chefsutbildningar
65 tkr
Konsekvensen med minskade resurser för kommunövergripande chefsutbildningar är
att cheferna inte får kompetensutveckling och stöd i de personalfrågor som de har att
hantera och ansvara för. För att minska riskerna får förvaltningen arbeta mer med
interna resurser och kollegialt stöd.
8. Utökat momsbidrag
300 tkr
Utifrån Referos granskning av hanteringen av kommunens återsökning av
momsbidraget gällande 6 procent kan ekonomienheten konstatera att regelverket
ändras snabbt och trots nyligen erhållen utbildning gällande moms på enheten går det
att söka mer än vad kommunen gör. Konsekvensen blir att kommunen totalt kan
erhålla ytterligare intäkter och att ekonomienheten kompletterar de månadvisa
ansökningarna.
9. Minskad bil på IT-enheten
13 tkr
Enheten har två bilar i dagsläget men enheten bedömer att arbetsuppgifterna
klaras med en bil.
10. Inköp maskinvara
20 tkr
Mindre inköp av datorer och skrivare där flera verksamheter nyttjar samma maskiner
och ansvaret blir otydligt. Verksamheterna måste klara av att tillgodose behoven med
egna medel.
11. Vakanshållning IT-enheten
100 tkr
Tjänsten som vakanshålls servar mestadels vård och omsorgsverksamheterna och
med de speciella arbetsuppgifter det innebär. Andra IT-tekniker måste ta över de
arbetsuppgifterna vilket leder till längre tider för åtgärder (arbetsbelastning) och vissa
arbetsuppgifter kommer inte att kunna utföras p g a certifieringar och utbildning
saknas av befintlig personal.
12. Nytt avtal central IP-telefoni.
Ingen konsekvens

50 tkr

13. Avveckling av beredskapslinjer i g:a kommunhuset
Ingen konsekvens då sekundär krisledningsplats är avvecklad.

25 kr
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14. Konsultstöd vid uppgraderingar av system
10 tkr
Mer arbete läggs på egna IT-tekniker vilket innebär en högre arbetsbelastning och
längre tid då centrala system är nedstängda. Detta påverkar andra enheters möjlighet
att arbeta i IT-systemen.
15. Integrationer post och bank
5 tkr
Test och införande av nya system måste till större del ingå i infördet av projekten.
16. Fiberutbyggnad
100 tkr
Möjligheten till samförläggning av kanalisation med elbolagen minskar. Med syfte att
underlätta för marknaden att erbjuda fastighetsägare i glesbyggd anslutning till en
bredbandsstruktur med hög överföringskapacitet. Däremot har dessa driftmedel inte
förbrukats tidigare år utan finns som en buffert om behov skulle uppstå. Dessutom
finns det budgeterat 100 tkr i investeringsmedel årligen för eventuell utbyggnad samt
att kommunstyrelsen har möjlighet att använd strategimedel vid riktade satsningar.
Delsumma:
1 278 tkr
TOTALSUMMA:

8 204 tkr
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Kommunstyrelsens ordförande
har ordet
Det ekonomiska läget till trots, så fortsätter Hällefors kommun att arbeta
framåt och strategiskt för att stärka kommunens möjligheter att möta
framtiden.
Det fortsatta arbetet med att stärka välfärden pågår. Beslut har fattats om en helt
ny förskola, vilket innebär att två av våra nuvarande förskolor som är i stora
behov av renovering tas bort och satsning nu görs på en helt ny förskola vilket
också är en viktig del i arbetet med integration.
Hällefors kommun har tillsammans med Bostadsbolaget kommit överrens om en
genomgripande renovering och verksamhetsanpassning av vård och
omsorgsboendet Fyrklövern och sammarbetet med Länsgården om nytt vård och
omsorgsboende fortgår. En genomlysning gjordes av KPMG inom vård och
omsorgsverksamheteten, med syftet att utveckla nuvarande organisation för ett
hållbart och långsiktigt arbete framåt.
Lärcentra kom på plats, en etablering som ökat intresset för studier på distans,
både på gymnasialnivå samt universitetsnivå. En förlängning av SKUA, språk
och kunskapsutveckling, är beviljad, vilket ska leda till ökad måluppfyllelse
inom skolan och gagnar alla elever. Meritvärdet i skolan för årskurs 9 har
fortsatt ökat och måluppfyllelsen har totalt ökat över tid vilket innebär att fler
elever uppnår behörighet till gymnasiala program. Hällefors kommun placerade
sig dessutom på 43 plats i Sverige i Lärarförbundets ranking.
Kultur och fritidsaktiviteter fortsätter att ta sin plats i kommunen, utställningar,
fyllda sporter, sommar och höstlovsprogram, samt Boosta Hällefors som
återkom även i år. I samverkan med föreningar, företagare och Hällefors
kommun genomfördes Camp Järnmannen/Hällefors för andra året i rad. Politiskt
beslut har tagits om att starta ett föreningsråd, vilket kommer att starta upp under
hösten. Uppe vid Hurtigtorpet blev äntligen det efterlängtade utegymet klart
under hösten.
Politiskt beslut har tagits om att ta tillbaka biblioteksverksamheten i egen regi.
Utgångspunkten har varit att skapa större flexibilitet, tydliggöra organisationen
och utveckla biblioteksverksamheten.
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Ett politiskt beslut har också tagits inom turistverksamheten. Genom att återta
det strategiska ansvaret för turismen, stärker och utvecklar vi en av de viktigaste
näringarna för Hällefors kommuns fortsatta utveckling, samt att Hällefors blir en
starkare aktör i samverkan, såsom destination Bergslagen och Region Örebro
Län.
Politiskt beslut togs om att ta fram en näringslivsstrategi för Hällefors kommun,
ett arbete som startade tidigt under våren, genom workshop med näringslivet och
Hällefors kommun, med ett tydligt syfte att skapa ett strategiskt långsiktig och
hållbart näringslivsarbete. I Hällefors kommun. Beslut har även tagits om
näringslivsbesök för kommunstyrelsens ledamöter, med start våren 2020, där
syftet med beslutet är att fler politiker ska få möjligheten att möta och diskutera
viktiga frågor med näringslivet. Tyvärr så tappade vi många placeringar i
svenskt näringslivsranking i år, en signal om att vi måste arbeta och samverka
ännu mera och att ett målmedvetet och strategiskt arbete måste bli långsiktigt
och stabilt framförallt politiskt.
Jag fortsätter att poängtera vikten av att jobba strategiskt och målmedvetet,
vilket jag har gjort de senaste åren, för att vi gemensamt ska utveckla välfärden,
näringslivet och föreningslivet i
Hällefors kommun. För att lyckas
med detta måste vi ibland lägga de
politiska trätomålen bakom oss
och se framåt och komma
överrens om att vissa frågor bör vi
hitta dialog och samverkan kring
för att Hällefors kommun ska
fortsätta resan framåt!
Annalena Järnberg
Kommunstyrelsens ordförande (s)
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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
slutlig budget antas i Kommunfullmäktige i juni månad. I stort kan processen beskrivas enligt nedan:
Januari -februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från
verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån
riktlinjerna.
Mars-april: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges
ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från kommunstyrelse, verksamhetschefer, valda
revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar
förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och
beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra
jämföra kommuner.
Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och
uppskatta:
• kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna,
• kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den
verksamhet som kommunen bedriver,
• kommunens kommande investeringsbehov.
Ekonomiberedningen genomför 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 2020-2024.
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och plan för kommunen åren 2020-2024.
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.
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Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2020.
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2020.
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige
vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-mars, delårsbokslut
för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning samt
nyckeltalssammanställning.
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Allmän analys
Resultat

De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att
ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under
pågående budgetår.
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet
invånare och hur kommunen kan komma att påverkas av de antalet nyanlända som etablerat sig i
kommunen.
De välfärdsmiljoner som regeringen satsar på kommunsektorn som fördelas med hänsyn till antal
asylsökande och nyanlända beräknas uppgå till 5,2 miljoner kronor för år 2020. Beräkningen är ett
slutgiltigt förslag från regeringen som kommer att beslutas av riksdagen i slutet av år 2019. Från år
2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som
generellt statsbidrag.
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 2018 hade Hällefors kommun 6983 invånare vilket är en minskning med 126
personer jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda
jämfört med antalet döda, var ett underskott med 57 personer. Motsvarande siffra för 2017 var ett
underskott med 26 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav
ett underskott med 72 personer att jämföras med 2017 som gav ett underskott med 10 personer.
Framtagna prognoser till år 2039 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I
prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 10 procent fram till år 2039, vilket
är en försämring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning
uppgå till 6235 invånare i slutet av år 2039.
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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 21,3 procent fram till år
2039 i förhållande till år 2018, vilket motsvarar 119 invånare. Idag har kommunen 84 vård och
omsorgsplatser inklusive korttidsplatser. En pågående utredning om att bygga om Länsgårdens lokaler
till ett nytt ändamålsenligt vård- och omsorgsboende skulle innebära en utökning av antalet platser till
totalt 94 platser.
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Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen har minskat med 146 personer under år 2018. Antalet öppet
arbetslösa motsvarar 3,8 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en minskning med 2,9
procentenheter jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med
aktivitetsstöd ökat med 74 personer. Av dessa personer avser 72 personer åtgärder i
etableringsuppdraget. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik,
arbetsträning, samt jobbgaranti för ungdomar. Bortser kommunen från de invånare som ingår i
arbetsförmedlingens etableringsuppdrag kan den öppna arbetslösheten minska med 9 personer.

Öppet arbetslösa
Med stödfunktion
Summa antal

Öppet arbetslösa
Med stödform

2014

2015

2016

2017

2018

202
147
349

263
170
433

270
150
420

263
113
376

117
187
304

2014

2015

2016

2017

2018

6,6%
4,8%

6,7%
4,3%

6,8%
3,8%

6,6%
2,8%

2,9%
4,7%

Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt de arbetsmarknadsåtgärder som
kommer att erbjudas för att möta upp den arbetslöshet som finns. Under ytterligare ett år kommer
projektet All in vara ett specifikt projekt som har som målsättning att få främst nyanlända kvinnor i
sysselsättning. Det är också viktigt att möta upp arbetslösheten utifrån en långsiktighet vad gäller
utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd.
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Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 3,8 procent vid
årsskiftet 2018/2019. Riket och länet uppvisar 2,4 procent respektive 2,8 procent. Det innebär att
kommunen har 1,0 procentenheter högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket
innebär att både kommunens och länets arbetslöshet minskat i förhållande till föregående år men att
kommunen procentuellt minskat mera.
Ungdomar 18-24 år

2014

2015

2016

2017

2018

Öppet arbetslösa
Med stödform

5,0%
7,5%

9,2%
7,5%

8,1%
5,5%

5,3%
3,2%

3,8%
3,8%

Av ungdomarna i kommunen är det 3,8 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär
att kommunen ligger 0,6 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen
0,7 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd. Bortser
kommunen från de invånare som ingår i arbetsförmedlingens etableringsuppdrag kan den öppna
arbetslösheten minska med 9 personer för ungdomarna.
Utlandsfödda 16-64 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 4,8 procent vid årsskiftet
2018/2019, vilket är en minskning med hela 15,2 procentenheter i jämförelse med året innan. Riket
och länet uppvisar 7,1 procent respektive 8,2 procent. Det innebär att kommunen har 3,4
procentenheter lägre öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet, vilket är ett
trendbrott. I jämförelse med riket har kommunen 2,3 procentenheter lägre öppet arbetslösa inom
gruppen utlandsfödda.
Utlandsfödda 16-64
Öppet arbetslösa
Med stödform

2014

2015

2016

2017

2018

15,0%
5,6%

25,1%
9,3%

24,2%
10,5%

20,0%
7,9%

4,8%
16,6%

EFS-projektet All in som främst riktar sig till öppet arbetslösa utlandsfödda kvinnor beräknas pågå
från och med 2017-09-01 till 2020-05-31. Syftet med projektet är att minska långtidsarbetslösheten,
utanförskap och minska kostnaderna för försörjningsstöd. Projektet går också ut på att uppnå en bättre
balans mellan olika åldrar på arbetsmarknaden.
Infrastruktur

Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt
med regeringen mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en
hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt senaste mätningarna har 88,80 procent av kommunens
hushåll bredband enligt målet och 69,87 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt
område är motsvarande siffror 97,54 procent respektive 87,27 procent.
Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden har stabiliserat sig från de senaste årens bristsituation. Ett visst överskott av
lägenheter kan åter igen kostateras, men dock på en acceptabel nivå utan att åtgärder behöver vidtas i
dagsläget. Det något föråldrade fastighetsbeståndet kommer inom en tid att behöva antingen
genomgripande renoveringar eller att delar av det avvecklas och bytas ut mot nyproducerade
lägenheter.
Nyproduktionen i kommunen består i dagsläget av enstaka villabyggnader. Som nyproduktion räknas
dock även den ombyggnad av kontorslokaler som skett på Klockarvägen 18-20 till 10 större
lägenheter. Ombyggnaden har utförts av Hällefors Bostads AB.
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Under hösten 2018 och våren 2019 har Migrationsverket gått ur de hyreskontrakt som de tidigare hade
med bostadsbolaget. Delar av dessa lägenheter är avställda och renoveras ej då det inledningsvis
beskrivna överskottet gör att uthyrning inte säkerställs.
Bolaget har även de senaste åren omvandlat boenderum som tidigare använts till vårdboende till
studentboende i Grythyttan. Tillsammans har dessa åtgärder gjort att ett 30 tal nya lägenheter har
skapats inom kommunen.
Kommunens samlade bostadsbestånd är åldersstiget och styrelsen 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 de vakanser som finns att man
överväger projektet noga. Under hösten utgår en stor enkät där invånarna kan teckna sig för lägenheter
i ett eventuellt nybyggnadsprojekt. Ett annat projekt med framtidstro och föresatser att inte enbart
skapa attraktiva lägenheter för de i kommunen redan boende, utan även attrahera invånare från andra
kommuner att flytta till Hällefors är att skapa strandnära boende. Även detta utreder nu bolaget och
den tänkta platsen är ett område öster om måltidens hus i Grythyttan.
Kommunen har i samarbete med Region Örebro läns fastighetsbolag Länsgården inlett en projektering
för eventuell om- och tillbyggnad av lokaler för vård- och omsorgsboende på Gillershöjden i
Hällefors. Om projektet genomförs kommer lokalerna på Nya Björkhaga att lämnas. Dessa lokaler kan
relativt enkelt omställas till ordinarie bostäder vilket innebär ett tillskott på ytterligare 26 lägenheter i
bostadsbolagets bestånd. Det kan i sin tur kan generera så kallade positiva flyttkedjor, det vill säga att
äldre personer väljer att flytta från sitt hus som då frigörs för yngre och barnfamiljer.
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 2019-2022 framgår av
tabellen nedan utifrån kommunfullmäktigevalet som genomfördes under verksamhetsåret 2018.

Kommunstyrelsen i Hällefors kommun består av 11 ledamöter och lika många ersättare.
Mandatperioden för kommunstyrelsen inleds 2019-01-01 och sträcker sig fram till 2022-12-31.
Majoriteten bestående av ett valtekniskt samarbete mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har
sex ordinarie ledamöter och lika många ersättare, ett valtekniskt samarbete mellan Moderaterna,
Centerpartiet och Grythyttelistan förfogar över fyra ordinarie ledamöter och lika många ersättare
medan Sverigedemokraterna har en ledamot och en ersättare.
Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och ansvarar som enda driftnämnd för det mesta av
kommunens verksamheter, innefattande såväl skola, omsorg och central förvaltning som frivilliga
verksamheter. Därtill kommer det lagstadgade strategiska ansvaret för kommunens utveckling.
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens verksamheter organiseras och utförs i enlighet med
fullmäktiges fastställda styrdokument och inom den ekonomiska ram som fullmäktige har anslagit.
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Under kommunstyrelsen finns två utskott som har en huvudsakligen beredande roll: allmänna
utskottet och välfärdsutskottet. Utskotten består av fem ledamöter och lika många ersättare, där
majoriteten har tre ledamöter och lika många ersättare, medan samarbetet mellan Moderaterna,
Centerpartiet och Grythyttelistan har två ledamöter och två ersättare. Partier som saknar
representation i utskotten, har rätt till insynsplats.
Kommunfullmäktige ansvarar för att tillse att kommunstyrelsen arbetar i enlighet med vad fullmäktige
har beslutat. Till sin hjälp i detta har fullmäktige de förtroendevalda revisorerna.

Personalförsörjning
Kompetensförsörjning

Arbetet med kompetensförsörjning kan ses som ett överordnat och övergripande område gällande allt
kommunen gör för att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Viktiga förutsättningar är
trygga anställningsvillkor, en god lönepolitik, en god arbetsmiljö, ett ickediskriminerande och
jämställt förhållningssätt samt ett gott ledarskap. En av de stora utmaningarna för framtidens arbetsliv
är övergången från analoga till digitala lösningar och de yngre generationernas och andra kulturers
normer och attityder och värderingsskiftet som det medför. För att kunna locka framtidens
medarbetare behöver kommunen modernisera och uppdatera arbetssätt. Kompetensförsörjning handlar
inte bara om volymer, att hitta rätt antal medarbetare, utan även om att de som rekryteras ska ha rätt
kompetens. Andelen barn och äldre med omsorgsbehov förväntas öka samtidigt som andelen
yrkesverksamma förväntas minska. Det leder till konkurrens om den tillgängliga arbetskraften.
Kommunens viktigaste ambassadörer är medarbetarna, vad de säger till andra människor kan vara
avgörande för kompetensförsörjningen.
Trygga anställningsvillkor

För att möta utmaningen med personal- och kompetensförsörjningen behöver en rad åtgärder vidtas.
Det är komplext och många olika områden som hänger ihop. En arbetskraftsreserv finns i form av
deltidsanställda och anställda som är frånvarande av olika orsaker, bland annat på grund av
sjukfrånvaro. Även bland utlandsfödda som invandrat finns en arbetskraftsreserv som behöver
integreras i arbetslivet. För att kunna erbjuda attraktiva heltidstjänster med hälsosamma scheman och
sänka sjukfrånvaron behöver kommunen som arbetsgivare fokusera på den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön. För att matcha lediga tjänster mot medarbetarna behöver kompetensutvecklingsinsatser
göras i syfte att stärka kompetensen hos redan anställda. Att rekrytera tar tid och är resurskrävande,
därför är det av största vikt att kommunen kan behålla och utveckla medarbetarna. Satsningar på
friskvård och andra förmåner är också av vikt samt åtgärder som lockar äldre medarbetare att arbeta
kvar. En långsiktig strategisk plan för lönepolitiken kan stimulera medarbetarna att bidra till
verksamhetsutveckling som leder till ökad effektivitet och produktivitet. En kartläggning av
verksamheternas processer behöver göras som visar vilka områden som kan digitaliseras och
automatiseras.
Ovanstående insatser kan bidra till ökad jämställdhet genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns
löner, pensioner, A-kassa och socialförsäkringsersättningar minskar
Lönebildning och löneprocess

Kommunens attraktionskraft utgörs delvis av lönpolitiken och beslut om prioriteringar och
lönestruktur. Vid rekrytering av ny personal kan lönesättningen ibland vara avgörande för om
anställning blir aktuellt. Den ökande konkurrensen om arbetskraft kan leda till alltför höga lönekrav
som kommunen inte kan tillmötesgå utifrån beslutad lönestruktur.
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Arbetsmiljö och friskvård

Kommunens chefer har delegerats arbetsmiljöuppgifter och arbetsgivaren arrangerar utbildningar i
organisatorisk och social arbetsmiljö samt i rehabilitering för att säkerställa att cheferna har tillräcklig
kompetens inom området. En arbetsmiljökonsekvens som behöver uppmärksammas är när
rekryteringsprocesserna tar för lång tid eller inte lyckas. Den ordinarie personalen får då en ökad
arbetsbörda på grund av att det fattas personal. Planerade och nödvändiga utvecklingsinsatser kan få
läggas åt sidan i avvaktan på full bemanning. Arbetsgivaren behöver riskbedöma och upprätta
handlingsplaner för dessa situationer.
Ickediskriminerande och jämställda arbetsplatser

För att attrahera medarbetare behöver kommunen ha tydliga värderingar som visar att jämställdhet och
likvärdighet är viktigt. I ungdomsbarometerns undersökning 2017 framkom att när ungdomar ska välja
typ av arbetsgivare är två av de viktigaste faktorerna att organisationen är jämställd samt att
värderingarna överensstämmer med ungdomens egna värderingar.
Ledarutveckling

För att nå ett stärkt och hållbart ledarskap har antalet medarbetare per chef minskats. Som en
följd av detta har kommunens chefer under de senaste åren ökat från 25 till nuvarande 31.
Insatser för ett fortsatt stärkt ledarskap är introduktion och utbildningar dels i det formella
chefsuppdraget dels i det personliga ledarskapet. I kommunens chefsforum får cheferna
möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och tankar. Ett bra ledarskap bidrar starkt till
välfärdens möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare
är det av yttersta vikt att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Ett fungerande
ledarskap förbättrar möjligheterna att medarbetarna att utvecklas och deltar i förändring.

Statliga reformer och beslut
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka
kommunen under planperioden. Budgetpropositionen för 2020 är presenterad av regeringen.
Propositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020-2022.
SCB har publicerat det preliminära utfallet för den nya kostnadsutjämningen. Förslaget bygger på
regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning, som kommer att behandlas av riksdagen den
20 november 2019. Utfallet ändras kraftigt jämfört med det nuvarande systemet. Regeringens förslag
bygger också på en annan kostnadsutjämningsmodell för individ- och familjeomsorg än vad
Kostnadsutjämningsutredningen föreslog. Den stora skillnaden är att två variabler tas bort
(barnfattigdomsvariabeln och andel invånare äldre än 65 år) samt att variablernas viktning räknas om.
Variabeln tätortsbefolkning ges tyngre vikt, varför storstäderna får ett förbättrat utfall. Eftersom
kostnadsutjämningen är en inomkommunal omfördelning innebär det att många andra kommuner får
ett försämrat utfall. Förändringen av kostnadsutjämningen skulle innebära en ökad intäkt för
kommunen med 18,8 miljoner kronor för år 2020.
Välfärdsmiljonerna på sammanlagt 10 miljarder kronor till kommunsektorn kommer dels att fördelas
på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet d v s i kronor per invånare, dels
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som
fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott
som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och
landstingen 20 procent. Beräkningen för år 2020 är föreslagen av regeringen kommer att beslutas av
regeringen i slutet av året. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. De nya välfärdsmiljonerna som
avviserades i budgetproposition 2018 från och med hösten 2019 får full årseffekt 2020 och innebär
ytterligare generella bidrag på 3,5 miljarder kronor tillfallet kommunsektorn år 2020.
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Regeringen anslår 80 miljoner kronor under 2020 för ett tillfälligt stöd till kommuner som under de
senaste åren har tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande till sin befolkning. Anslaget fördelas
proportionerligt till de 44 kommuner som har haft högst mottagande per capita de senaste fyra åren
och för kommunen innebär det en riktat generellt bidrag på 1,4 miljoner kronor. Regeringen avser att
från år 2020 ta bort den årliga grundersättning som kommuner erhållit för mottagandet av nyanlända.
Grundersättningen har motsvarat fem prisbasbelopp och uppgår till 0,3 miljoner kronor för kommunen
år 2019.
Regeringen fortsätter tidigare satsningen för att minska segregationen genom att år 2020 fördela 410
miljoner kronor till 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Medlen fördelas enligt samma
principer som tillämpats 2018 och 2019. Regeringen tillsätter även nya medel för fortsatta statsbidrag
för att minska och motverka segregation. För 2020 avsätts 85 miljoner kronor 2020 för att minska och
motverka segregation på lokal och regional nivå. Medlen kommer att fördelas efter ansökan. För 2021
och 2022 beräknas anslaget till 250 miljoner.
Utbildningsområdet

Några större lagförändringar inom utbildningsområdet är inte väntade det kommande året. De två
förändringar som behöver nämnas är den från 2017 förändrade YrkesVuxförordningen och de ökade
krav som kommer att ställas på digitalisering i skolan fram till 2022. Förändringen i YrkesVux
innebär för kommunen att antalet utbildningsplatser ökas, men att finansieringen per plats halveras. I
budgetpropositionen för 2017 föreslogs att det generella anslaget till kommunerna skulle minskas till
följd av förslag i betänkandet ”Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för
kunskapsbedömning” (SOU 2016:18) om färre och digitala nationella prov, som beräknades innebära
en kostnadsminskning med 123 miljoner kronor för kommunerna. Anslaget minskades med 61
miljoner per år från och med 2018 och minskas med ytterligare 62 miljoner årligen från och med
2022.
Riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska barngrupperna och öka
personaltätheten i förskolan aviseras med 1 228 miljoner kronor år 2020. Ersättning för den frivilliga
maxtaxan inom barnomsorgen föreslås kvarstå under planperioden med 3 903 miljoner kronor årligen.
I enlighet med Skolkommissionens förslag har regeringen fortsatt förstärkt den statliga finansieringen
av skolan. Regeringen föreslår att planerade utökningen till 4,9 miljarder kronor avsättas år 2020 för
syftet. Stödet ska vara 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.
För att bland annat finansiera höjningen av likvärdighetsbidraget minskar lågstadielyftet från 2
miljarder kronor till 1 miljard kronor under 2020 och utgår sedan helt från år 2021.
Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets vårändringsbudget,
ökar till 1 miljard från och med 2020.
I budgetpropositionen anges att regeringen har som ambition att de riktade statsbidragen på
skolområdet ska bli betydligt färre och enklare. Det innebär att vissa bidrag kommer fasas ut under
mandatperioden medan andra kommer att föras samman. Bland de som fasas ut finns bidraget för mer
personal i fritidshem, vilket som planerat upphör vid utgången av 2019. Bidraget för fler anställda i
lågstadiet fasas ut och att döma av budgeten blir första halvåret 2020 det sista med detta bidrag. Ett
första steg mot sammanslagning av befintliga statsbidrag tas genom att de idag tre olika bidragen som
finns avseende karriärtjänster för lärare, varav ett avser karriärtjänster i utanförskapsområden, förs
samman till ett samlat bidrag. Totalt föreslår regeringen ett riktat bidrag på 4 670 miljoner kronor för
år 2020 gällande höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier.
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Lärarlyftet II förlängs till år 2025 och utvidgas till att omfatta fler lärargrupper än hittills. Även
insatserna för att stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan förlängs och utvidgas.
Detsamma gäller statsbidraget för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.
Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets vårändringsbudget,
ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard kronor år 2020.
Regeringen tillför medel för totalt 42 000 utbildningsplatser år 2020 inom regionalt yrkesinriktad
vuxenutbildning (regionalt yrkesvux). För åren 2021 och 2022 föreslås 41 000 platser vardera år.
Regeringen föreslår att 2 372 miljoner kronor anvisas för statsbidrag för yrkesvux år 2020, vilket är en
ökning på 100 miljoner kronor jämfört med år 2019.
Omsorgsområdet

Det riktade bidraget på 500 miljoner kronor som fördelades enligt andel äldre i vårpropositionen samt
de 50 miljoner kronor för ökade demenskunskap avslutas år 2020. Istället satsar regeringen 610
miljoner kronor till kommuner för att öka kvaliteten inom demensomsorgen samt motverka ensamhet.
En satsning på digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen görs också på 200 miljoner. Taket för
bostadstillägg höjs till 7 000 kronor per månad från 5 600 kronor, vilket kan komma att påverka
kommunens uttag av taxa av den enskilde brukaren. Därutöver föreslås att målen för den nationella
äldrepolitiken kompletteras med ett femte mål: äldre ska erbjudas en jämställd och jämlik vård och
omsorg.
Regeringen föreslår att området kvinnofrid och hedersrelaterat våld och förtryck tillförs ytterligare
155 miljoner kronor för år 2020. Medlen ska gå till förstärkta insatser inom ramen för regeringens
nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck.
Anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskar från 10,3 miljarder kronor år 2019
till 8,9 miljarder kronor år 2020. För extratjänster och introduktionsjobb anslås 427 miljoner kronor år
2020 och 77 miljoner kronor per år 2021 - 2022. För etableringsjobb anslås 47 miljoner kronor för
2020, och detta beräknas till 75 miljoner kronor år 2022. Ett ingångsavdrag föreslås som innebär en
nedsättning av arbetsgivaravgifter från 31 till 10 procent av lönekostnaden. Avdraget ska riktas mot
individer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden och personer som länge stått utanför
arbetsmarknaden.
Ett integrationsår ska införas som en del i en svensk nystart för att nyanlända ska komma snabbare in
på arbetsmarknaden. Detta bör ske i form av ett intensivår inom ramen för etableringsprogrammet.
Intensivåret bör bestå av en kedja av språkintensiva och yrkesnära insatser som ges parallellt eller
efter varandra under en relativt kort sammanhängande period. Syftet är att deltagarna efter
intensivåret ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter
påbörjat intensivår. Till detta anslås 56 miljoner kronor år 2020 och 2021 samt 96 miljoner kronor år
2022.
En möjlighet till utvecklingstid ska införas i syfte att bidra till anställdas behov av att utveckla sin
kompetens eller utveckla ny kompetens för att stärka sin fortsatta anställningsbarhet. Genom att
anställda får möjlighet till utvecklingstid stärks deras position på arbetsmarknaden samtidigt som
rörligheten främjas i en tid då kraven på omställning ökar. Utbildning bör vara fokus under
utvecklingstid och ska bland annat ge möjlighet och incitament för individer att utbilda sig till yrken
inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Även start av näringsverksamhet bör vara möjligt.
Ersättning bör lämnas till den som deltar i utvecklingstid. Regeringen avsätter 216 miljoner kronor år
2020, 589 miljoner kronor samt 979 miljoner kronor för år 2021 respektive 2022.
För Arbetsmarknadsutbildningarna anslås 281 miljoner kronor år 2020 och 177 miljoner kronor
respektive 226 miljoner kronor år 2021 och 2022.
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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.
Vi bidrar till genomförandet av Agenda 2030.
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

Verksamhetsmål
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för
verksamheten kommer in i bilden.
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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
inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.
Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k
resultatmål.
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens
nämnder och styrelse fastställt verksamhetsmässiga resultatmål för respektive verksamhetsmål.
Resultatmålen har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen
är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.

Inriktningsmål 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:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:

Valdeltagande i senaste kommunvalet (%)
Deltagande i genomförda medborgardialoger
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
Nöjd Medborgar-Index – Kultur

Mål 2:

Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot
invånarnas behov

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:

Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägeskommun
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun (%)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende, medelvärde
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (%)
Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%)

Indikator 6:
Indikator 7:
Indikator 8:
Indikator 9:
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Mål 3:

I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag
samt nyetableringar

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:
Indikator 6:
Indikator 7:

Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt
Svenskt näringslivs mätning Service till företag
Svenskt näringslivs mätning Kommunpolitikernas attityder till företagande
Svenskt näringslivs mätning Tjänstemäns attityder till företagande
Svenskt näringslivs mätning Skolans attityder till företagande
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare
Post och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%)

Mål 4:

Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid

Indikator 1:
Indikator 2:

Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kronor/invånare
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla
hushåll (%)
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen (%) av befolkningen
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (%)
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal

Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:

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
påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att
kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet.
Mål 1:

Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en
femårsperiod minst motsvarar 3,0 procent av kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag samma period.

Indikator 1:

Resultatandel

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

2020

2021

2022

2023

2024 TOTALT

9,0
449,5
2,0%

14,1
448,5
3,1%

14,8
455,1
3,3%

15,1
463,2
3,3%

15,4
472,4
3,3%

68,4
2 288,7
3,0%

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

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Investeringsandel

2020

2021

2022

2023

2024 TOTALT

21,0
449,5
4,7%

21,5
448,5
4,8%

22,0
455,1
4,8%

22,5
463,2
4,9%

23,0
472,4
4,9%

Mål 3:

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

Indikator 1:

Pensionsskulden

110,0
2 288,7
4,8%

(mkr)

2020

2021

2022

2023

2024

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

201,1
4,0

200,9
4,0

200,9
4,0

200,8
4,0

201,0
4,0

20,0
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Organisation
Den kommunövergripande ledningsgruppen arbetar med samordning och effektivisering av de
kommunala verksamheterna utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.
Kommunövergripande ledningsgruppen utgörs av kommunchef, verksamhetschefer, HR-chef,
ekonomichef, fastighetschef samt kanslichef och leds av kommunchef.
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Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid
Den centrala administrationen består av skolchef och utvecklingsstrateg. Inom verksamhetsområdet
finns en chef för elevhälsan, en måltidschef, en förskolechef, fyra grundskolerektorer, en rektor med
ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning samt en kulturskolechef, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.
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Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration
Den centrala administrationen består av socialchef, verksamhetsutvecklare samt biståndshandläggare.
Inom verksamhetsområdet finns en enhetschef för planering/systemansvar, en enhetschef inom hälsooch sjukvård, sex enhetschefer inom äldreomsorg, tre enhetshetschefer inom LSS/LASS samt två
enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.
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Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för
övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett
övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter
innefattar även uppsikt över kommunens bolag.
Styrelsen som har 11 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen
fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer
uppdrag inom de områden kommunstyrelsen ansvarar för genom sitt reglemente. Inom
kommunstyrelsen finns två utskott med vardera 5 ledamöter. Utskotten ansvarar för beredning av
kommunstyrelsens ärenden samt den löpande politiska uppföljningen av fullmäktiges och
kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genom
uppföljningen genomförandet av fullmäktiges uppdrag.

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

Kommunövergripande
Kommunchef

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

Samhällsstrategens huvudsakliga uppgift att utgöra kommunens kris- och beredskapssamordnare samt
vara den primära kontakytan för Samhällsbyggnad Bergslagen samt statliga myndigheter så som
Region Örebro län och Trafikverket i infrastukturrelaterade ärenden. Dessutom medverka till att stärka
och utveckla infrastrukturen, kollektivtrafiken och bidra till en långsiktig plan för infrastruktur i
kommunen.
Näringslivsstrateg

Näringslivsarbetet leds av näringslivsstrateg och inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med
andra aktörer skapa försättningar för tillväxt och ett bra klimatsklimat. Funktionen arbetar nära
samverkan och i samarbete med Business Region Örebro, Destination Bergslagen,
Nyföretagarcentrum Bergslagen och Örebro Universitet.
Kultur och fritidschef

Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt
konst och reparationer. Fritidsverksamheten avser föreningsbidrag och schemaläggning av
kommunens idrotts- och sporthallar samt driften av en bowlinghall. Information och samordning av
lovaktiviteter. Detta område leds av kultur- och fritidschef.
Kanslienhet

Kanslienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge
service till kommunens verksamheter inom kansliområdet. Enheten leds av kanslichef.
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Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
samt övriga nämnder. För förtroendevalda med andra uppdrag än kommunstyrelsen, där
kommunchef är ansvarig tjänsteperson, utgör kanslienheten huvudsaklig kontaktyta mot
förvaltningsorganisationen. Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen av
kommunens handlingar. Funktionen ansvarar dessutom för kommunens posthantering och
administrerar de politiska valen.
I kanslienhetens uppdrag ingår också kommunens centrala arkiv och skötseln av detta, liksom
ansvaret för utlämnande av allmänna handlingar.
Allmänna val och folkomröstningar liksom borgerliga förrättningar (vigslar och begravningar)
administreras via kanslienheten.
Ansvaret för information och kommunikation har kommunchef. Det gäller både den interna
kommunikationen på kommunförvaltningen och den övergripande externa kommunikationen.
Däremot ansvarar kanslienheten för administration och systemskötsel av de kommunikationsverktyg
som kommunen har. Exempel på detta är intranät, hemsida och sociala medier. Kanslienheten ansvarar
också för kommunkontorets reception och växeltelefoni.
Administrationen av Finskt förvaltningsområde hanteras inom enheten och har som huvudsaklig
uppgift att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer och verksamheter för att kommunen ska
uppfylla lagstiftningen inom förvaltningsområdet.
HR-enhet

HR-enheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge service
till kommunens verksamheter inom personalområdet. Enheten leds av HR-chef.
HR-enheten ansvarar för kommunens samlade personal- och löneadministration. HR-enheten hanterar
arbetsrättsliga frågor med lag- och avtalstolkning, rehabiliteringssamordning, arbetsmiljöfrågor,
personalförsörjningsfrågor, chefsutbildning med mera. HR-enheten ansvarar för utarbetande av
styrdokument inom det personaladministrativa området.
Ekonomienhet

Ekonomienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge
service till kommunens verksamheter inom ekonomiområdet. Enheten leds av ekonomichef.
Ekonomifunktionen ansvarar för kommunens löpande kassafunktion, kravverksamhet, debitering- och
fakturahantering samt förvaltning av donationsstiftelser. Enhetens strategiska uppgift är att utveckla,
samordna och följa upp Hällefors kommunkoncerns verksamhet och ekonomi. Dessutom ansvarar
enheten för kommunens övergripande finansiering. Ekonomienheten ansvarar för utarbetande av
styrdokument inom ekonomiområdet och säkerställa kommunens ekonomistyrningsprocess. Enheten
ansvar för samordning av kommunens interna styrning och kontroll.
Enheten inryms även av upphandling där huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla
internkonsultativt stöd till chefer och verksamheterna som gör att kommunen uppfyller lagkraven.
Enheten samordnar kommunövergripande upphandlingar genom Örebro kommun och kommunerna i
norra Örebro län.
IT-enhet

IT-enheten leds av IT-chef som ansvarar för kommunens IT. IT-funktionens huvudsakliga uppgift är
att stödja utvecklingen av IT-verksamhet för Hällefors kommun så som fiberutbyggnad och
tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i förändringsarbete och särskilda IT-politiska
ärenden.
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Fastighetsenhet

Fastighetsenheten leds av fastighetschef som har ansvaret att förvalta kommunens fastighetsbestånd.
Fastighetschef ansvarar också för hyresavtal avseende inhyrda lokaler. Vidare ska fastighetschef
utgöra ett internkonsultativt stöd till chefer i fastighetsfrågor och särskilda fastighetspolitiska ärenden
samt bidra till kommunens långsiktiga lokalresursplanering.
Plan- och bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd

Kommunens plan och bygglovsverksamhet samt miljö och hälsoskydd hanteras genom
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som en samverkan inom norra Örebro län.
Räddningstjänst, kris och beredskap

Bergslagens Räddningstjänst har uppdraget att förvalta kommunens räddningstjänst och det sker i
samverkan med kommunerna i Östra Värmland.
Gata, park, badplatser

Kommunens gator och vägar, parker och badplastser förvaltas av gemensamma kommunalförbundet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som är en samverkan med kommunerna i norra Örebro län.
Affärsverksamhet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har uppdraget att förvalta kommunens vattenförsörjning och
avloppshantering samt avfallshantering.

Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid
Skolchef har ansvaret för kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet, grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola och kommunens måltidsverksamhet.
Verksamhetschef/Skolchef

Skolchef ansvarar för ledning, samordning och kordination inom området pedagogisk verksamhet,
kulturskola och måltid.
Utvecklingsstrateg

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

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

Enheten svarar för kommunens samlade måltidsverksamhet inom förskola, skola och
äldreomsorg. Det finns inom enheten fyra tillagningskök och tre mottagningskök.
Förskola

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom de
kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi.

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

Fritidshemsverksamhet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som
vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av
verksamheten. Förskoleklass är den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att
anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta
minst 525 timmar per läsår. I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem
vad gäller både lokal och verksamhet. I kommunen finns två grundskolor: Grythyttans skola (F-6) och
Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Särskolan är integrerad i skolorna.
Gymnasieskola och vuxenutbildning

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

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

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

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

Medicinskt ansvarig (MA) ansvarar för hälso- och sjukvårdsprocesserna och att kommunen följer
lagar och författningar för att en god och säker vård och rehabilitering erhålls. MA har också ansvar
för att utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om patient har utsatts för
allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.
Som verksamhetsutvecklare ligger ansvaret för att samordna och leda projekt med fokus på
verksamhetsförändring och kvalitetsutveckling, arbeta med planerings- och uppföljningsprocesser
samt driva verksamhetsutvecklingsfrågor inom omsorgen.
Biståndshandläggning

Handläggarna svarar för kommunens bistånds- och avgiftshandläggning. Handläggningen
omfattar insatser enligt SoL och LSS.
Planering/systemansvar

Enhetschef är systemutvecklare och ansvarar för de olika datasystemen som finns inom omsorgen,
samordnar hemtjänstens planering samt tar fram och levererar statistik.
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning

Området utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men även andra verksamheter för äldre
där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende,
korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i form av individuellt behovsprövad dagverksamhet.
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Hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och omfattar medicinska insatser,
rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
eller av annan vårdpersonal med delegering. Hemsjukvårdsinsatserna ges vid behov dygnet runt.
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och/eller avser biståndsbeslutad
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider.
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörigvårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett särskilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av SoL. Insatsen kan innefatta bistånd i
form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna
bostaden.
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad samt bostäder
med särskild service som kommunen ska inrätta enligt SoL. Kommunen har två vård- och
omsorgsboenden; Fyrklövern och nya Björkhaga.
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår.
Insatser enligt LSS och LASS

Dessutom utgör området insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och HSL. Verksamheten
utgörs av daglig verksamhet, bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna,
boende för barn och unga i form av familjehem och personlig assistens enligt LSS eller enligt SFB.
Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS såsom råd och stöd, ledsagarservice,
kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för
skolungdomar över 12 år.
Individ- och familjeomsorg

Inom detta område finns verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom
individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan
eget missbruk.
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser.
Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller
kombination av dessa.
Verksamheten utgör också utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av
föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som
fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende
och umgänge.
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Flyktingmottagande

Området avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning enligt förordningen 1990:927
eller förordningen 2010:1122. Kommunen är ålagd att anordna boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn och ungdomar samt att ordna mottagandet av flyktingar
enligt den så kallade bosättningslagen (2016:38).
Arbetsmarknad

Verksamheten utgör stöd för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som anordnas i kommunen, efter
beslut av Arbetsförmedlingen. Praktikplatser eller tillfälliga arbetsmarknadspolitiska anställningar
planeras, genomförs och följs upp av verksamheten. Verksamheten arbetar för att personer utan
sysselsättning snabbt ska erbjudas plats i åtgärd.
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Resultatmål
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv på 1 år som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen
är på väg att uppnå kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål för mandatperioden eller inte.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta verksamhetsmässiga resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda
verksamhetsmässiga inriktningsmål. Måluppfyllelse mäts 31 december 2020 i jämförelse med tidigare
år, om inget annat anges.
Kommunstyrelsens verksamhetsmässiga resultatmål år 2020 är indelade i tre perspektiv utifrån
kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för mandatperioden. Dessa tre perspektiv är:
Medborgare och brukare, Tillväxt och utveckling samt Medarbetskap.

Verksamhetsmässiga resultatmål
Medborgare och Brukare
Stärka den lokala välfärden inom skola och omsorg
Mål 1:

Barnfattigdomen har minskat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:

Invånare 0-19 år med minst en förälder med sjuk- eller
aktivitetsersättning, andel
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel

Mål 2:

Måluppfyllelsen för pojkar inom den kommunala skolan har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:

Nationella prov i åk 6
Meritvärde i åk 9
Elever i åk9 som är behöriga till gymnasiet
Gymnasieelever med examen inom 4 år
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare

Mål 3:

Tryggheten och studieron inom den kommunala skolan har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:

Skolinspektionens skolenkät
Elsa enkäten
Skolans trygghetsenkät

Mål 4:

Personalkontinuiteten i hemtjänsten har ökat

Indikator 1:

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under
14 dagar, medelvärde

Mål 5:

Föreningars, organisationers och enskilda kommuninvånares
möjligheter till påverkan och delaktighet i kommunala
förändringsprocesser har förbättrats

Indikator 1:
Indikator 2:

Antal medborgardialoger
Antal inkomna och besvarade medborgarförslag
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Tillväxt och utveckling
Strategisk näringslivsutveckling och fysisk samhällsplanering och infrastruktur
Mål 1:

Antalet företagsetableringar har ökat

Indikator 1:

Antal nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare

Mål 2:

Lokala företagares nöjdhet med kommunens service har ökat

Indikator 1:

Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt

Medarbetarskap
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare
Mål 1:

Hällefors kommun upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare

Indikator1:
Indikator 2:

Medarbetarenkät inkl (HME) totalt kommunen (%)
Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total
sjukfrånvarotid (%)
Personalomsättningen inom kommunens verksamhetsområden %

Indikator 3:

Finansiella resultatmål
Finansiella resultatmål antas av kommunfullmäktige årligen och för verksamhetsåret 2020 har
fullmäktige antagit fem målsättningar.
Mål 1:

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

Indikator 1:

Resultatandel

Mål 2:

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag är 97,1 procent
31 december.

Indikator 1:

Nettokostnadsandel

Mål 3:

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

Indikator 1:

Investeringsandel

Mål 4:

Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 4,0 miljoner
kronor 31 december.

Indikator 1:

Pensionsskulden

Mål 5:

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till
kommunens totala tillgångar är lägst 5,4 procent 31 december.

Indikator 1:

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet
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Aktivitetsplan
Aktivitetsplan har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv på 1 år som visar konkret vilka aktiviteter som
kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra utifrån kommunstyrelsens resultatmål för
verksamhetsåret 2020 samt ekonomiska budgetramar.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål.
Måluppfyllelse mäts 31 december 2020 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges.
Kommunstyrelsens aktivitetsplan för år 2020 är indelade i fyra perspektiv utifrån
kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för mandatperioden samt finansiella resultatmål för år
2020. Dessa fem perspektiv är: Medborgare och brukare, Tillväxt och utveckling, Medarbetskap samt
Ekonomi.

Medborgare och brukare
Kommunövergripande
1. Utveckla och stödja processer som leder till ökade dialoger med medborgare, organisationer och
föreningar.
2. Utveckla kommunens samspel inom Samhällsbyggnad Bergslagen
3. Utreda nya verksamhetslokaler för socialtjänst, hemtjänst, lärcentra och biliotek
4. Etablering av organisations- och föreningsråd
5. Etablering av ett biblioteksråd
6. Utreda en eventuell framtida simhall
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid
7. Skapa utvecklingsinsats i ett språkutvecklande arbetssätt
8. Säkerställa möjligheten för kommunens elever till simundervisning
9. Genomföra och planera för etablering av ny förskola
10. Arbeta för att NPF-anpassa (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kommunens lärmiljöer i
verksamheterna
Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration
11. Planera för nytt vård- och omsorgsboende
12. Ändamålsenlig planering i hemtjänst
13. Handlingsplan och utveckla organisationen för att kunna växla försörjningsstöd till
självförsörjning
14. Utveckla kommunens tidiga och stödjande insatser för integrationsarbetet
15. Digitalisera försörjningsstödinsatserna och följa effekten av utfallet resursmässigt
16. Utveckla vår föräldraskapsutbildning till att omfatta för ökad trygghet i föräldraskap
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Tillväxt och utveckling
Kommunövergripande
1. Investeringar ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv
2. Utveckla kommunens IT system och kommunens fiberutbyggnad, utifrån framtagen
handlingsplan
3. Ta fram en turiststrategi
4. Koppla samman kommunens näringslivsstrategi och kommunens näringslivsbefrämjande
åtgärder
5. Ta fram en handlingsplan för asfaltering inom tätorten
6. Ta fram en infrastrukturplan för Hällefors
7. Kris och säkerhetsplaner ska tas fram och implementeras och tillika utbildnings- och
övningsplan

Medarbetarskap
Kommunövergripande
1. Skapa aktiviteter som leder till att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron
2. Etablera strategin för heltid som norm
3. Handlingsplan för att stärka chefs- och ledarskapet och medarbetarskapet inom Hällefors
kommun
4. Öka medarbetarengagemanget hos kommunens anställda i Hällefors kommun

Ekonomi
Kommunövergripande
1. Hällefors kommuns nyckeltalssammanställning ska vara ett löpande planerings- och
analysunderlag vid rapporter, utredningar etc, med fokus på jämförbara kommuner
2. Skapa förutsättningar och implementera modulverktyget Budget och prognos för
kommunförvaltningens samtliga ekonomiansvariga
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Driftbudget
Verksamhetsområde (tkr)

Politisk verksamhet
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd
Plan och bygglovsverksamhet
Näringslivsbefrämjande åtgärder
Turism
Gator, vägar, parker, utemiljö
Miljö- & hälsoskydd,miljö,hälsa hållbar utv
Räddningstjänst och krisberedskap
Fritid och kultur
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Kulturskola
Pedagogisk verksamhet
Förskola
Grundskola inkl förskoleklass och fritids
Gymnasieskola
Vuxenutbildning inkl SFI
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI
Gem adm pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Vård och omsorg om de äldre
Öppen verksamhet
LSS och funktionsnedsättning
Färdtjänst
Individ och familjeomsorg inkl social psyk.
Gem adm vård och omsorg
Flyktingmottagande
Arbetsmarknad
Affärsverksamhet
Gemensamma lokaler
Gemensam verksamhet
Kostverksamhet
Centralt löneutrymme
Planeringsreserv
Ej utförd hyreshöjning, lokalvård, el
Ej utförd höjning PO-påslag
Intern ränta
Pensionskostnader
Total

2019
2019
Intäkts- Kostnadsbudget
budget
510
5 660
1 299
30 686
453
2 481
82
4 100
0
1 037
18
12 387
10
2 274
736
8 407
1 272
19 689
937
9 402
164
5 899
171
4 388
38 592
194 729
6 770
42 421
18 574
98 543
5 566
34 733
7 682
10 170
0
5 189
0
3 673
50 351
240 214
16 884
137 808
250
4 802
23 275
55 297
0
1 800
9 715
34 608
227
5 899
3 863
3 772
20 438
22 124
5 416
5 953
18 750
20 107
7 590
31 698
9 615
8 690
0
65
0
2 247
0
0
0
0
3 688
0
0
12 337

161 384
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597 971

2019
Nettobudget
5 150
29 387
2 028
4 018
1 037
12 369
2 264
7 671
18 417
8 465
5 735
4 217
156 137
35 651
79 969
29 167
2 488
5 189
3 673
189 863
120 924
4 552
32 022
1 800
24 893
5 672
-91
1 686
537
1 357
24 108
-925
65
2 247
0
0
-3 688
12 337

436 587

2020
2020
Intäkts- Kostnadsbudget
budget
510
5 598
1 299
31 041
453
2 181
82
4 820
0
1 037
18
12 306
10
2 274
736
8 423
1 297
19 315
962
9 212
164
5 774
171
4 329
39 970
193 795
6 770
41 754
18 791
98 764
6 447
34 428
7 962
9 976
0
5 189
0
3 684
50 561
240 160
16 884
137 868
250
3 682
23 475
58 899
0
2 000
9 725
31 794
227
5 917
3 863
3 782
20 438
21 801
5 416
5 953
18 750
19 469
7 590
31 475
9 615
8 854
0
5 112
0
3 371
0
1 150
0
2 600
3 688
0
0
12 330

162 997

2020
Nettobudget
5 088
29 742
1 728
4 738
1 037
12 288
2 264
7 687
18 018
8 250
5 610
4 158
153 825
34 984
79 973
27 981
2 014
5 189
3 684
189 599
120 984
3 432
35 424
2 000
22 069
5 690
-81
1 363
537
719
23 885
-761
5 112
3 371
1 150
2 600
-3 688
12 330

605 806 442 809
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Investeringsbudget
Eventuella investeringsbidrag inkluderas inte i budgeten utan budgeten är redovisad enligt
lagstiftningen som innebär att budgeten 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)

Budget
2019
(inkl tilläggsbudget)

Budget
2020

1 660
595
400
300

1 785
100
345
400
400

75

-

Planerat underhåll gator och vägar
Gata och väg
Tillgänglighetsanpassa gata
Trafiksäkerhetsåtgärder
Offentlig belysning
Fontäner Grythyttan
Kommunala broar
Parkanläggningar
Kommunala lekplatser
Kommunala badplatser

1 610
2 100
500
350
2 040
300
450
70
50

1 800
2 600
500
350
1 000
150
500
450
70
50

Pihlskolan fönster
Planerat underhåll fastighet
Projektering ventilation Klockarhagskolan
Grythyttans skola ventilation

1 410
4 000

5 800
200

15 910

16 500

12 410

6 500

Summa avgiftsfinansierad

12 410

6 500

Totala investeringar

28 320

23 000

Skattefinansierad verksamhet
IT-investeringar
Fiberutbyggnad
Inventarier
Omvårdnadshjälpmedel
Inventarier måltidsverksamhet
Bowlinghallen

Summa skattefinansierad
Avgiftsfinansiserad verksamhet
VA-investeringar
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Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 7
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00, 13.00–16.00
fre 07.30–12.00, 13.00–15.00
E-post: kommun@hellefors.se

Sida

1(2)
Datum

2019-12-27
Kommunfullmäktige

Operativ krisledningsplan 2019-2022
Beslutssunderlag
Operativ krisledningsplan daterad 2019-11-28
Ärendet
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete regleras i Lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Tillsammans
med räddningstjänstens handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor skapas förutsättningar för ett robustare och säkrare samhälle.
Överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reglerar kommunernas
uppgifter och ersättning.
Enligt lagen LEH skall kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hur kommunen skall hantera extraordinära händelser i
fredstid. Befintlig krisledningsplan har reviderats enligt lagstiftningen och
ersätter planen som antogs av fullmäktige 2014-05-01. Planen revideras
återigen och fastställs att gälla 2020-01-01 och tills vidare.
Krisledningsplanen kan även användas för samhällsstörningar. Som framgår
av planen bestäms kommunens arbetsinsats med hänsyn till händelsens art
och omfattning samt de konsekvenser som händelsen kan ge upphov till.
Planen baseras på kommunens risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Varje
förvaltning upprättar handlingsplaner som grundas på de risker/sårbarheter
som finns inom respektive verksamhetsområde.
Syftet med krishanteringsplanen är att klargöra och förtydliga
ansvarsfördelningen i en kommun när en extraordinär händelse inträffar.
Detta för att minska sårbarheten i de olika verksamheterna samt underlätta
förenklingen av att hantera krissituationer i fred och höjd beredskap.
Ekonomi

Arbetet med den operativa krisledningsplanen finansieras delvis via medel
från myndigheten för samhälsskydd och beredskap.
Folkhälsa

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

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

Civilförsvaret bygger på att så långt det är möjligt i en kris eller
krigssituation upprätthålla de civila verksamheterna. Detta för att
upprätthålla en trygghet i samhället men att det även stärker medborgarna
vid en extra ordinär händelse.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunförvaltningen föreslår att kommunen antar revideringen av den
operativa krisledningsplanen och att den är gällande tills vidare.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Revideringen av den operativa krisledningsplanen antas och att den gäller tills
vidare.
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1

INLEDNING

1.1 Bakgrund
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete regleras i
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Tillsammans med räddningstjänstens handlingsprogram enligt Lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor skapas förutsättningar för ett
robustare och säkrare samhälle. Överenskommelsen mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) reglerar kommunernas uppgifter och
ersättning.
Enligt lagen LEH skall kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hur kommunen skall hantera extraordinära
händelser i fredstid. Befintlig krisledningsplan har reviderats enligt
lagstiftningen och ersätter planen som antogs av fullmäktige 2014-0501. Planen revideras återigen och fastställs att gälla 2020-01-01 och
tills vidare.
Krisledningsplanen kan även användas för samhällsstörningar. Som
framgår av planen bestäms kommunens arbetsinsats med hänsyn till
händelsens art och omfattning samt de konsekvenser som händelsen
kan ge upphov till.
Planen baseras på kommunens risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).
Varje förvaltning upprättar handlingsplaner som grundas på de
risker/sårbarheter som finns inom respektive verksamhetsområde.
1.2 Syfte med krisledningsplanen
Syftet med krishanteringsplanen är att klargöra och förtydliga
ansvarsfördelningen i en kommun när en extraordinär händelse
inträffar. Detta för att minska sårbarheten i de olika verksamheterna
samt underlätta förenklingen av att hantera krissituationer i fred och
höjd beredskap.






Vara hjälpmedel vid samhällsstörning/extraordinär händelse
och redovisa ledning, information, samordning och
rapportering
Klara ut resursbehoven i den anpassade organisationen i fråga
om t ex. personal, lokaler, samband och hjälpmedel
Redogöra för befogenheter, särskilda rutiner och behovet av
samverkan
Ange hur krisledningen förbereder sig och stöder
igångsättande av ledningsarbetet
Kunna ge information till andra berörda myndigheter om
kommunens krishantering
Ange hur man avslutar krisledningsarbetet.

1.3 Mål
Den övergripande målsättningen är att skapa en väl förberedd
organisation som snabbt kan träda i funktion så att samordning av
insatser och åtgärder kan utföras på ett effektivt sätt.
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2

KOMMUNENS RISKER

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) ger en bild av de risker
som finns i kommunen. RSA i sin helhet finns tillgänglig hos ansvarig
beredskapssamordnare.
Kriser eller katastrofer kan definieras som plötsliga och omfattande
olyckshändelser, vilka kan drabba en eller flera kommundelar eller
hela kommunen och som kan få betydande person- miljö- och/eller
materiella skador.

3

ANSVAR ENLIGT LAG OCH FÖRORDNING

Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring följande
principer:
• Ansvarsprincipen – den som har ansvar för en verksamhet under normala
förhållanden ska också ha det under en krissituation.
• Likhetsprincipen – under en kris ska verksamheten, så långt det är möjligt,
fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden.
• Närhetsprincipen – en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är
närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till
blir det aktuellt med regionala och statliga insatser.
I lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd reglerar kommuners och
landstings särskilda organisationer och befogenheter vid extraordinära
händelser i fredstid och vid höjd beredskap.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som:
avviker från det normala
innebär en allvarlig störning eller medför en överhängande risk för
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
kräver skyndsamma insatser
Ex:
Omfattande väderstörningar
Stora störningar i infrastrukturen
Brand eller annan olycka som berör ett stort antal kommuninnevånare
I lag (2003:778) om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot
olyckor föreskrivs hur samhällets räddningstjänst skall organiseras
och bedrivas i fred och vid höjd beredskap. Lagen betonar ytterligare
vikten av det förebyggande arbetet mot olyckor som kan föranleda
räddningsinsatser. Den innehåller också bestämmelser om de åtgärder
som stat och kommun ska vidta till skydd mot olyckor.
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4

KOMMUNENS LEDNINGSORGANISATION

4.1 Utgångspunkter
Den krisledningsorganisation, som skall kunna aktiveras vid en
extraordinär händelse i fredstid, skall vara flexibel och kunna anpassas
till aktuell händelse. Den skall bestå av en dels en krisledningsnämnd
(förtroendevalda) och dels en krisledningsgrupp (tjänstemän).
4.2 Ansvar och befogenheter
Kommunfullmäktige har med stöd av lagen om extraordinära händelser
utsett kommunstyrelsen att vara kommunens krisledningsnämnd.
Krisledningsnämndens ansvar och befogenheter vid en samhällskris regleras av
lagen (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och i
reglemente för krisledningsnämnden och krisledningsnämndens delegationsplan.
Kännetecknande för en extraordinär händelse i en kommun är att kommunen
kan ställas inför en svår akut ledningsuppgift. Ledningens uppgift är att så långt
som möjligt minska konsekvenserna av det inträffade för kommunens invånare.
Vid extraordinär händelse är krisledningsnämnden ansvarig och får överta
verksamheten eller delar där av från andra nämnder i den utsträckning som
fullmäktige beslutat.
Krisledningsgruppen är vid en extraordinär händelse inom kommunen en
övergripande operativ ledning. Dess främsta uppgift är att snabbt vara
tillgänglig, se helheten på kommunens område, fatta nödvändiga beslut och
tänka framåt samt skapa en analysgrupp som arbetar med alternativ
händelseutveckling.
Samhällsbyggnad Bergslagen har hög beredskap för olyckor som berör den
kommunaltekniska försörjningen.
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) svarar för de insatser som är
kommunal räddningstjänst och där har räddningsledaren ansvar för
ledningen enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningsledaren har
rätt och skyldighet att självständigt fatta nödvändiga beslut och lämna
information om vad som händer samt rätt att anmoda myndigheter och
enskilda att medverka i räddningsinsatser.
4.3 Krisledningsorganisationen och dess uppgifter
Krisledningsorganisationen skall vara flexibel och så förberedd att den snabbt
kan fungera. Krisledningsorganisationen består av dels en krisledningsnämnd
och en dels en krisledningsgrupp.
Då sådan information framkommit som motiverar att händelsen
bedöms som extraordinär bedömer kommunstyrelsens ordförande i
samråd med kommunchefen om krisledningsnämnden skall inkallas
enligt larmlista.
Beslut om övergång till krisledningsorganisation för extraordinär
händelse dokumenteras och delges alla berörda

7(36)

4.3.1 Krisledningsnämnd
Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige utsetts till att vara
kommunens krisledningsnämnd.
Uppgifter
• Tolka kommunens roll och ange inriktning för krishanteringen
• Ansvara för informationsinsatserna
• Besluta om mer omfattande prioriteringar
• Besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa
konsekvenserna av inträffad händelse
• Tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas
• Följa händelseutvecklingen
• Besluta om hjälp till enskild
• Fatta beslut, ge delegationer
4.3.2 Krisledningsgrupp
Kommunens ledningsgrupp utgör huvudsakligen kommunens
krisledningsgrupp.
Uppgifter
• Analysera
• Skapa informationsunderlag för intern och extern
kommunikation
• Förbereda föredragningar
• Verkställa och följa upp beslut
• Svara för samverkan
• Planera för åtgärder på längre sikt
• Kontinuerligt följa händelseutvecklingen och samordna
verksamheten över förvaltnings- och myndighetsgränser
• Se till att dagbok förs varvid beslut och vidtagna åtgärder
fortlöpande noteras
4.4 Ekonomi
En extraordinär händelse i kommunen innebär nästan alltid en
ekonomisk belastning. För att underlätta den ekonomiska hanteringen
redovisas alla kostnader för händelsen på ett konto för krisledning.
Räddningstjänstens kostnader redovisas på Bergslagens
Räddningstjänsts konto.
Loggboken och övrig dokumentation utgör grund för kostnadsredovisning.
4.5 Stöd till enskilda
Kommuner får under extraordinära händelser i fredstid lämna
begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbas av händelsen.
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5

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

5.1 Syfte
Kriskommunikationsplaneringen riktar sig i första hand till
krisledningsgruppen.
Underlaget kan användas i alla slags situationer då delar av
verksamheten, eller hela verksamheten, är utsatt för hårt tryck eller av
andra skäl behöver förstärkt och intensifierad kommunikation.
Syftet är att:
• Beskriva kommunikationens roll i kris och hur
kommunikationsarbetet ska bedrivas
• Bidra till att höja medvetenheten om kriser, kriskommunikation
och krishantering hos alla medarbetare
• Ge organisationen goda förutsättningar för att agera snabbt,
genomtänkt och effektivt
• Ge stöd till en gradvis nedtrappning, så att kommunen fortfarande
är handlingskraftig om krisen skulle blossa upp igen eller övergå i
ett nytt skede.
• Vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet efter krisen
• Ge stöd till utvärdering av kriskommunikationsarbetet, bland annat
i dokumentation av förlopp, insatser och erfarenheter
5.2 Mål
Kommunens krishantering har som mål att de som bor och vistas i
kommunen under en kris upplever största möjliga trygghet och
säkerhet.
5.3 Målgrupper för kriskommunikation
Kommunens medarbetare ska kontinuerligt få information om läget,
hur de kan bidra i arbetet och hur de vid eventuella frågor kan
informera om det arbete kommunen genomför. Fungerande intern
information är direkt avgörande för hur effektiv kriskommunikationen
kommer att bli.
Bristfällig eller motstridig intern information kan leda till försvagad
krishantering och, i värsta fall, förtroendekriser.
Allmänheten behöver känna till vad som har hänt, samt eventuella
varningar och rekommendationer, så att de kan förebygga ytterligare
skada och känna förtroende för kommunens krishantering, liksom
trygghet för egen del.
Media är liksom medarbetarna både målgrupp och kanal.
Därför är det viktigt att kommunen snabbt och på ett trovärdigt sätt
lyckas ge sin bild av krisen och löpande förse media med en
uppdaterad bild av läget.
5.4. Ansvar och ledning
Kommunens krisledningsorganisation anpassas till olika händelser,
allt från att en enskild förvaltning/verksamhet hanterar frågan själv till
att krisledningsnämnden träder in.
Informationen ges av ansvarig för den berörda verksamheten så långt
det är möjligt.
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5.4.1 Kommunchefen ansvarar för kriskommunikationsplanen
och för genomförandet av de informationsinsatser som bedöms
nödvändiga, samt för att det finns en bemannad kriskommunikationsgrupp. Till sin hjälp finns Informatören som ansvarar för och leder
kriskommunikationsgruppen.
5.4.2 Regional krisinformation och informationssamordning
Länets kommuner har tillsammans med Länsstyrelen, landsting,
polisen och andra myndigheter tagit fram en regional
krisinformationsstrategi för samordnad information till allmänheten.
Samordnade informationsrutiner har fastställts av aktörerna i länet för
att ge allmänheten samordnad information.
Aktörerna ska samverka och kontinuerligt utbyta information på ett
strukturerat sätt. Samarbetet med dessa aktörer sker i T-SAM och dess
kriskommunikationsnätverk. Övergripande beslut om
informationssamordning och informationsstrategier ska fattas på
mötena
5.5 Kommunikationskanaler
I kriskommunikationsarbetet används främst följande kanaler:
Intranätet innehåller alltid en aktuell lägesrapport. Intranätet ska vara
den interna ”urkällan” för de kommunanställda. Medarbetarmöten är ett
viktigt komplement.
Reception och växel ska i första hand hänvisa till och hämta sin
information från intranät och hemsida, i de fall de inte hänvisar till
en eller flera personer. De ska hållas uppdaterade vid varje viktig
förändring
Webbplatsen är kommunens viktigaste utåtriktade kanal.
Hemsidan och intranätet uppdateras först så att man alltid kan hänvisa dit.
Aktuell lägesrapport såväl som fördjupad information samlas där. När det är
relevant samarbetar kommunen med de kommunala bolagen och förbunden
och använder deras kommunikationskanaler.
En särskild kriswebb kan aktiveras efter beslut av Informationsansvarig.
Kunskaper om hur detta går till ska finnas i kriskommunikations-gruppen.
Media är vidareinformatör. Förutom webben informerar vi dem vid
pressträffar, presskonferenser och i telefonsamtal, pressmeddelanden
och intervjuer.
P4/SR lokalradion har en särställning bland medierna.
5.6 VMA, Viktigt meddelande till allmänheten
Kan sändas i Sveriges Radio då en allvarlig situation eller extraordinär
händelse har inträffat, respektive avhjälpts. För att snabbt kunna varna
människor har behöriga möjlighet att aktivera varnings- och
informationssystemet VMA.
Det finns två nivåer för meddelande:
• Informationsmeddelande
• Varningsmeddelande
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Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet, på begäran
av behörig räddningsledare och kommunen för att förebygga och
begränsa skador på människor, egendom och miljö.
Informationsmeddelande sänds vid behov över Sveriges Radio,
Sveriges Televisions samtliga kanaler samt TV4 och över de
kommersiella radiokanalerna.
Varningsmeddelande sänds omedelbart på begäran av behörig person i
en situation då omedelbar risk bedöms föreligga för skada på liv,
egendom eller miljö. Varningsmeddelande sänds i akuta situationer
över Sveriges Radios rikskanaler och berörd lokalradiokanal när den
ligger i sändning.
Behörighet att begära varningsmeddelande har:
• Räddningschef/räddningsledare för kommunal och statlig
• Räddningstjänst
• Polisen
• Smittskyddsläkare
• SOS Alarm
• Anläggningar med farlig verksamhet
5.7 WIS, Skyddat webbaserat informationssystem
Syfte med WIS är att ge aktörer i krishanteringssystemet möjlighet att
dela information med varandra så att de kan samordna sina
verksamheter samt ge korrekt och samordnad information till både
allmänhet och media. Aktörerna kan tillsammans skapa en lägesbild
före, under och efter en kris. En händelse ska läggas upp i WIS när
något inträffar som avviker från det normala t.ex.
vårflodsrapportering, vädervarningar, skogsbränder och större
trafikolyckor.
5.8 Samband
Ordinarie telefoner, mobiltelefoner och RAKEL handenheter används
i så stor utsträckning som möjligt. Eventuellt kan befintliga
mobiltelefoner omdisponeras för att förstärka framförallt lednings- och
informationssidan.
Under dagtid bemannas kommunens växel med ordinarie personal.
Om läget kräver att växeln hålls öppet dygnet runt kallas extra
personal in. Eftersom vår växel ingår i den gemensamma
växeltelefonisystemet för Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och
Nora kommun, finns även möjligheter att få en resursförstärkning
därifrån.
Vid avbrott på telenätet eller där skadeplatsen är så belägen att det inte
går att upprätta telefonförbindelse skall radioförbindelse upprättas via
RAKEL handenheter.
Vid behov av alternativ ledningsplats disponerar kommunledningen
lokaler vid räddningsstationen i Hällefors. Förteckning över
tillkommande teleförbindelser inom kommunkontoret, kapitel 9.4.
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6

SAMVERKAN-SAMORDNING-BISTÅNDRESURSER

6.1 Samverkan
Då en kris inträffar ökar samverkan snabbt med ett antal aktörer som
ska samordna sina insatser för att på bästa sätt kunna hantera
krissituationen. Under krisen är tiden ofta en begränsande faktor och
därför är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna
är tydlig (vilka ”mandat” de har att agera) och att kontakterna mellan
dem är väl etablerade.
Viktigaste samverkanspartners och deras ansvarsområden:
Länsstyrelsen, Örebro

Närliggande kommuner

Bergslagens räddningstjänst
Polisen

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
Sjukvården

SMHI
SOS Alarm AB

Sveriges radio /
Lokalradio/ TV
Samhällsbyggnad
Bergslagen

Samordning av resurser, stöd och
rådgivning, information och
lägesbild
BRT kommuner: Kristinehamn,
Filipstad, Storfors, Karlskoga,
Degerfors
KNÖL kommuner: Nora,
Ljusnarsberg, Lindesberg
Räddningsresurser,
ledningspersonal mm.
Avspärrning, trafikreglering,
utrymning, söka försvunna
personer, identifiering mm
Bistår med räddningsteknisk
expertis och information
Ansvarar för
sjuktransporttjänst/ambulansverksamhet och katastrofberedskap.
Tillhandahåller meteorologisk
och hydrologisk information
Tar emot larm och larmar ut
styrkor. Samordnar och
tillgodoser samhällets behov av
alarmeringstjänster
Medverkar vid information.
Sänder viktiga meddelande till
allmänheten (VMA)
Reservkraftverk,
röjningspersonal,
kommunalteknisk expertis mm.
Miljö- och byggfrågor, naturvård,
fysisk planering, trafikfrågor,
energirådgivning samt kart- och
mätningsverksamhet
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6.2 Samordning
6.2.1 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens särskilt viktiga uppgift är att stödja kommunen i deras
krisberedskapsarbete och samverka med sektoransvariga myndigheter,
företag och organisationer. Länsstyrelsens områdesansvar innefattar
därför åtgärder före, under och efter en krissituation. Om det händer en
större olycka larmas tjänsteman i beredskap (TIB) av SOS Alarm. TIB
avgör då om Länsstyrelsen ska vidta någon åtgärd.
6.2.2 Kommunens krishanteringsråd
I de flesta fall av kriser berörs kommunen och en rad andra aktörer,
som verkar inom kommunens geografiska område. Varje aktör agerar
självständigt och leder sin egen verksamhet. Kommunen har dock ett
geografiskt samordningsansvar såväl i planeringen som i det akuta
skedet. Samordningen sker genom kommunens krishanteringsråd.
Kommunen sammankallar Krishanteringsrådet minst en gång per år samt
när särskilt behov uppstår. I krishanteringsrådet får olika myndigheter och
organisationer tillfälle att i förebyggande syfte utbyta information och diskutera
risker, beredskap, ledningsfrågor som kan uppstå vid en allvarlig samhällsstörning
eller en extraordinär händelse.
Sammansättning av kommunens krishanteringsråd:
Kommunen
Krisledningsnämndens ordförande
Kommunchef
Omsorgschef
Bildningschef
IT-chef
Kanslichef-Informationsansvarig
Beredskapssamordnare
Bergslagens räddningstjänst
Polisen
Frivilliga resursgrupper FRG
Förvarsmakten

Samhällsbyggnad Bergslagen
Sjukvården
Länsstyrelsen
Övriga

6.3 Bistånd mellan kommuner och landsting
I lagen ges möjligheter till samarbete över kommun- och
landstingsgränserna vid en extraordinär händelse. Kommuner får på
begäran bistå andra kommuner som drabbas av en extraordinär
händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig
ersättning av den andra kommunen.
Kommuner och landsting får på begäran lämna hjälp till andra
kommuner och landsting som drabbas av en extraordinär händelse i
fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning
av den andra kommunen.
6.4 Resurser
6.4.1 Kommun- och kommunalförbundsresurser
Vid händelser som kräver att krisledningen träder i funktion förutsätts att
kommunens och kommunala bolags samlade resurser kan disponeras.
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6.4.2 POSOM
Psykiskt och socialt omhändertagande, grupperna har till uppgift att bistå med
stöd och handledning till människor som har genomgått en olycka eller en kris.
Hjälpen består i att man i ett akut skede skapar trygghet och ger omsorg till de
drabbade, detta för att minska stressreaktioner och framtida sjukdomstillstånd
hos den utsatte.
POSOM gruppen kan bli inkallade av Polisen, räddningsledaren, kommunens
ledningsgrupp/kommunchefen även då det inte är en extraordinär händelse,
utan det räcker med att räddningsledaren vid en insats bedömer att de drabbade
behöver professionell hjälp.
POSOM gruppen har även till uppgift att undvika att de drabbade utsätts för
påträngande personer från massmedia eller allmänt nyfikna personer.
Gruppens uppgift består även i att utbilda, informera och att ge handledning till
de personer som ingår i stödgruppen. POSOM:s stödgruppen består av
intresserade personer inom olika verksamhetsområden inom kommunen. Deras
uppgift är att i första hand ta hand om praktiska göromål vid en
omhändertagandeinsats. Det kan innebära tröst och medmänsklighet, men
också utspisning och praktisk vägledning till de drabbade.
I POSOM-ledningsgrupp ingår tjänsteman från individ och familjeomsorgen
(IFO)/omsorgsförvaltningen, kurator från bildningsförvaltningen, förbundschef
för BRT, lokal representant från polismyndigheten, representant från
vårdcentralen i Hällefors, representant från företaget Ovako Steel samt
kyrkoherden från Svenska kyrkan i Hällefors.
6.4.3 Frivilliga resursgrupperna
Kommunens krisledningsorganisation vid allvarliga samhällsstörningar och
extraordinära händelser har mandat att begära hjälp av en frivillig resursgrupp
(FRG) med resurspersoner från frivilligorganisationerna. Resursgruppen byggs
upp genom att kommunen tecknar en överenskommelse med de
frivilligorganisationer som anmäler intresse att delta. När det händer en
allvarlig samhällsstörning eller extraordinär händelse tecknas ett separat avtal
med varje person i FRG som tjänstgör.
Resursgruppen är en förstärkningsresurs för kommunala förvaltningar att
användas när de egna resurserna inte räcker till. Ansvarig för samverkan med
FRG-gruppen är kommunens beredskapssamordnare.
7

UTBILDNING OCH ÖVNING

Kommunen skall svara för att förtroendevalda och anställda får erforderlig
utbildning för att kunna lösa sina uppgifter och att övning av kommunens
krisledning och berörda förvaltningar sker regelbundet. I och med kommunens
geografiska områdesansvar är det viktigt att de har kunskap om de
samverkande partners risker/sårbarheter och att kommunen övar det
geografiska områdesansvaret.
Det är viktigt att alla är väl förtrogna med krisledningsplanen och dess
funktionalitet (organisation, roller, lokaler, sambandsmedel, utrustning mm).
Detta görs bäst vid genomgångar, utbildningar och övningar.
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7.1 Utbildning
2019
- ISF-utbildning
- Krisledningsplanen
- Kriskommunikation
- Rakel
- WIS
- Brandskyddsutbildning
2020
- Mediaträning
- Brandskyddsutbildning
7.2 Övning
2019
- En stabsövning för krisledningsnämnd en ( Ht)
- Fyra Stabsövningar (1 Vt och 1 Ht) för krisledningsgrupp
- Samverkansövning länsgemensam
2020
- Kriskommunikation
- Länsövning
- Samverkansövning med FRG
- Totalförsvarsövning
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FÖRBEREDELSER FÖR OCH
VERKSAMHET UNDER HÖJD BEREDSKAP

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den
del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. Det är
regeringen som tillkännager när höjd beredskap råder. Länsstyrelsen
ska hållas underrättad om kommunens beredskapsläge under höjd
beredskap.
Kommunstyrelsen ska, genom dess arbetsutskott:
• Leda den egna verksamheten
• Uppge de övergripande inriktningarna kommunen ska följa
• Samordna verksamheter
• Samordna information
• Utvärdera
• Informera den myndighet som regeringen bestämmer om
beredskapsläget
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9

OPERATIV HANDLINGSPLAN
vid allvarlig/extraordinär händelse

9.1

UPPSTART

Allmänt
Vid en händelse som bedöms kunna bli av omfattande art skall kommunen
följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta åtgärder. I detta läge
bygger kommunen upp en organisation anpassad till det behov som föreligger
och larmar personal ur krisledningsgruppen och vidtar åtgärder enligt nedan.
SOS Alarm, Örebro larmar efter kontakt enligt larmlista.
Ordförande i krisledningsnämnden (kommunstyrelsens ordförande) och
kommunchef samråder och bedömer när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion. Ordföranden får på nämndens vägnar besluta i
brådskande fall. Sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden som
tar över ansvaret när den är samlad. Fullmäktige får besluta att
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.
Åtgärd













Tar del av vad som hänt. För anteckningar (dagbok)
Stämmer av läget och bedömer fortsatt inriktning
gjorda och planerade insatser
vilken riskbedömning finns om läget framöver
ska en observatör skickas till platsen
efter samråd med räddningsledare/ förvaltningschef/
verksamhetschef informera massmedia, allmänheten och
länsstyrelsen
informera internt
förbered förstärkning av växeln
förbered ledningsplats med avseende på tillgänglighet,
inredning och utrustning
förbered arbetsunderlag i form av åtgärdslistor och mallar för
olika verksamheter
Om så behövs, aktivera samverkande aktörer och
samhällsfunktioner och komplettera gruppen med experter
och eventuell mer personal
Ordförande i krisledningsnämnden och kommunchefen
utvärderar om situationen är en extraordinär händelse

OM JA – EXTRAORDINÄR HÄNDELSE
 Ordförande krisledningsnämnden beslutar att det föreligger
en extraordinär händelse. Beslutet dokumenteras, delges
berörda aktörer
 Krisledningen kallas in och arbetar enligt Handlingsplanen
kapitel 9
OM NEJ
 Ordförande krisledningsnämnden och kommunchefen
beslutar att avvakta
 Kommunchefen beslutar om fortsatt verksamhet
 Fortlöpande information till krisledningsnämnden
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9.2

INLARMNING av krisledningsorganisation

Inkallande av hela eller delar av krisledningsorganisationen kan komma från
kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, eller beredskapssamordnare.
Efter beslut om initiering av hela eller delar av krisledningsorganisationen
(krisledningen och / eller krisledningsnämnden) ringer behörig person till
etablerat krisjournummer på SOS Alarm. SOS-operatör tar emot samtalet och
förmedlar därefter larm via telefon till personer i kontaktlistorna enligt
instruktionen.

Anvisat SOS Alarm krisjourtelefonnummer för Hällefors
kommun är
019-18 98 60
Ansvarig beredskapssamordnare har som sin uppgift att SOS Alarm
och Bergslagens Räddningstjänst har alltid en uppdaterad larmlista.

9.3

KRISLEDNINGSORGANISATION

9.3.1 Krisledningsnämnd
Kommunstyrelsen utgör på delegation krisledningsnämnd
Uppgifter
• Tolka kommunens roll och ange inriktning för krishanteringen
• Ansvara för informationsinsatserna
• Besluta om mer omfattande prioriteringar
• Besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa
konsekvenserna av inträffad händelse
• Tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas
• Följa händelseutvecklingen
• Besluta om hjälp till enskild
• Fatta beslut, ge delegationer
9.3.2 Krisledningsgrupp
Vid en allvarlig eller extraordinär händelse så är det inledningsvis
kommunens ledningsgrupp som utgör krisledningsgrupp (Stab).
Uppgifter
• Besluta om Inriktningsmål
• Analysera
• Skapa informationsunderlag för intern och extern
kommunikation
• Förbereda föredragningar
• Verkställa och följa upp beslut
• Svara för samverkan
• Planera för åtgärder på längre sikt
• Kontinuerligt följa händelseutvecklingen och samordna
verksamheten över förvaltnings- och myndighetsgränser
• Se till att dagbok förs varvid beslut och vidtagna åtgärder
fortlöpande noteras
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9.3.2.1 Krisledningsgruppens sammansättning
Nedanstående sammansättning är preliminär och kan komma att
förändras av krisledningschefen utifrån händelsens omfattning
samt tillgänglighet av stabspersoner.
Funktion
A Krisledningschef
B Stabschef
C Kommunikationsansvarig
D Lägesbilds- och
omvärldsbevakning
E Dokumentationsansvarig
F Analysfunktion
G IT-funktion
H Servicefunktion
I Ekonomifunktion

Ordinarie
Kommunchef
Bildningschef
Kanslichef
Omsorgschef
Kommunsekreterare
Beredskapssamordnare
IT-chef
Personalchef
Ekonomichef

J Kontaktperson POSOM
K Kontaktperson FRG
Sakkunnig
Sakkunnig
Sakkunnig
Sakkunnig

Räddningstjänst
Kommunalteknik
Miljö
Övriga
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A

Chef för krisledningen

Leder krisledningsgruppens arbete och har behörighet att
fatta beslut om krisledningsgruppens sammansättning och
att ………………….
1.3
1.4

•
•
•
•
•
•

Uppgifter:

Leda, samordna och planera arbetet i krisledningen
Fatta akuta beslut
Fatta beslut i stort/målsättningar och riktlinjer
Ansvara för ledningsgenomgång
Ansvara för gruppens kontakter med krisledningsnämnden
Bedöma behov av ledningsgenomgång och ansvara för
föredragning till krisledningsnämnden
• Bedöma behovet av samverkan med andra myndigheter och
organisationer
• Rapportera till Länsstyrelsen
• Besluta om begränsat ekonomiskt stöd till enskild (delegation från
nämnden)

Vem/vilka:
……………………………………………………

När:………………………………………………………
…..
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B

Stabschef för krisledningsgruppen
Reviderat 2018-06-03

Chefen för krisledningsgruppen utser en särskild Stabschef
som bemannar, leder, samordnar och ansvarar för stabens
interna arbete
Uppgifter:
• Skapar struktur i stabsarbetet
• Förbereda och leda stabsorienteringar
• Sammanställa en enkel stabsarbetsplan
• Dömer av (har sista ordet)
• Svara för att beslut når sina mottagare
• Svara för stabens kontakter med kommunchef/ledning
• Kontrollera att dokumentation sker
• Ansvara för att utvärdering genomförs och delges berörda
• Säkerställer stabens uthållighet

Vem/vilka:
…………………………………………………
När:………………………………………………………
..
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C Ansvarig för Kommunikationsfunktionen
Informationsansvarige har ansvaret för bemanning och rekrytering till de
nödvändiga funktioner som formar en kriskommunikationsgrupp.
Gruppen bemannas i samråd med respektive
förvaltningschef/verksamhetschef som förutsätts bidra med personella
resurser.
Kriskommunikationsgruppen, eller delar av den, kallas in av
Kommunikationsansvarige.
Uppgifter

• Webbpublicering
• Interninformation
• Informationsproduktion
• Upplysningar
• Flerspråkig service
• Samverkan vid behov
• Rakelkommunikation
• Massmediakontakter

Webbredaktör
Webbredaktör
Informatör
Telefonister
Sakkunniga

internet, hemsidan
intranet,
intranet, internet
växeln
hemsidan
T-sam, BKT, BMB, BRT
beslut och information

Talespersoner är i första hand
Kommunchef, förvaltningschefer/verksamhetschefer samt medarbetare
med expertkunskaper inom aktuellt område ska kunna representera
kommunen och agera talesperson.

Vem/vilka: ………………………………………………
När:…………………………………………….………..
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D

Alt 1 Ansvarig för dokumentations- och
lägesbildsfunktionen

Vid alla insatser krävs lägesuppföljning och
omvärldsbevakning

Uppgifter
• föra lägeskarta som beskriver aktuellt läge och tablåer som visar
aktiviteter (görs i samverkan med informationsansvarig)
• sammanställa intern och extern information/ dokumentation
• återkoppla till de olika aktörerna
• föra dagbok
• ta fram underlag för bedömning och beslut

Internet och WIS utgör de viktigaste verktygen för
……………

Vem/vilka:
……………………………………………………
När:………………………………………………………
……..
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F

Ansvarig för Analysfunktion

En eller flera personer avdelas (en analysgrupp) för att
fristående från det löpande arbetet göra en översiktlig
planering för ett eller ett par alternativ för en svårare
händelseutveckling.

Uppgifter
• Bearbeta och överväga olika alternativa handlingslinjer
• Utarbeta förslag till åtgärder till följd av att utvecklingen har
blivit en annan än den man från början utgått ifrån.
• Sammanställa underlag till bedömande och beslut i stort
• Bedöma resursbehov
• Samverka med andra deltagande myndigheter och organ
• Kontinuerligt utvärdera läget och pröva om den fortsatta
verksamheten kan bedrivas inom ramen för gällande beslut
i stort och riktlinjer
• Analysera tänkbara händelseutvecklingar och föreslå lösningar vid
omfall
• Inhämta synpunkter/förslag från aktuell expertis
• Utarbeta konkreta händelseförlopp (Åtgärd A leder till 24 timmar
avspärrning…)

Vem/vilka:
……………………………………………………
När:………………………………………………………
…..
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G

Ansvarig för IT-funktionen

För att kunna upprätthålla en fungerande informationsverksamhet vid en
allvarlig samhällsstörning och en extraordinär händelse krävs att vissa
informationssystem och program fungerar. Ansvariga för detta är
verksamhetsansvariga och systemägare i samverkan med kommunens ITavdelning.

Uppgift
• att nödvändig infrastruktur för informationsarbetet finns tillgänglig
och fungerar då en händelse har inträffat.

Vem/vilka: ………………………………………………
När:…….………………………………………………..
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H

Ansvarig för Servicefunktionen

För att kunna upprätthålla stabsarbete/krisledning över tid
krävs att nödvändiga servicefunktioner blir tillgodosedda.
Funktionen ska planeringsmässigt ligga steget före.

Uppgifter
• Kontorsservice
• In- och utpassering
• Utspisning
• Föra personal- och arbetstidstablå.
• Registrera insatt personal
• Ta fram personalreserv för avlösningar.
• Personalvårdande insatser.
• Ta fram en resursförteckning över vilka transportmedel
(tillgång till bussar, lastbilar, terrängfordon m fl) som
behövs och vart ni kan få tag i dem.
• För journal över utförda transporter (reglering av ev ersättningar)
• Säkerställa tillgången till drivmedel
• Säkerställ att åtgärder/beslut dokumenteras/förs in i loggboken!

Vem/vilka:
……………………………………………………
När:………………………………………………………
…..
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I

Ansvarig för Ekonomifunktion

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor kap.7 anges
det att kommunen har rätt till ersättning av staten för
kostsamma räddningsinsatser då räddningstjänstkostnaderna överstiger en självrisk. Med hänsyn till
kostnadsredovisning är det nödvändigt att alla inblandade
förvaltningar/bolag/förbund särredovisar kostnader för
händelsen.
Samtliga kostnader bör i princip redovisas på ett konto. Detta ger
möjlighet att direkt se vad beslut och åtgärder kostat och underlättar
arbetet om statsbidrag ska sökas.

Vem/vilka:
…………………………………………………………
När:………………………………………………………
………..
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J

Ansvarig POSOM

Tjänsteman från IFO har till uppgift att leda och sammankalla grupperna. Vice ordförande är kuratorn från
bildningsförvaltningen.

POSOM - ledningsgrupp har till uppgift att:
• Leda och fördela arbetsuppgifterna
• Anskaffning av nödvändiga resurser
• Upprätta anhörighetscenter vid behov
• Organisera stödgrupper vid behov
• Hålla sig uppdaterad om situationen via att införskaffa
sig information via kommunstyrelsens ordförande samt
kommunchefen
Övrig personal/stödpersoner inkallas efter behov.

Vem/vilka:
…………………………………………………………
När:………………………………………………………
………..
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K

Kontaktperson för Frivilliga resursgrupperna

Den frivilliga resursgruppen (FRG) har till uppgift att:
• Upprätta en kontaktgrupp för att kunna leda och samordna arbetet
inom FRG-gruppen.
• Upprätta resursenheter som kan användas som förstärknings- och
uthållighetsresurs för att utföra arbetsuppgifter inom kommunala
verksamhetsområdena som t.ex. utspisning, stabsarbete, radiokommunikation, transporter, information och omhändertagande under
en utdragen kris/konflikt.

Vem/vilka:
…………………………………………………………
När:………………………………………………………
………..
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9.3.2.2 Avlösning
Det finns hela tiden ett krav på omedelbart agerande, uthållighet och
samordning, bygg därför upp en stor organisation från början och
trappa ner om inte all personal behövs. Tänk på att det behövs utvilad
personal efter 10-12 timmar. Avlösning bör alltid ske successivt,
d.v.s. att avlösande befattningshavare går dubbelt med avgående under
en viss tid. Det är ofta lämpligt att genomföra ledningsgenomgång i
samband med avlösning. Då får pågående skift en allmän orientering
om läget i stort och inriktning av arbetet. Därefter bör funktionsvis
avlösning/överlämning ske. Servicefunktionen ansvarar för
upprättande av personal- och arbetstidstablå samt att ett schema för
skiftgång upprättas.

9.3.2.3 Avveckling och utvärdering
Så snart den ordinarie organisationen har förutsättningar att leda
verksamheten, ska kommunen återgå till normala verksamhetsformer.
Krisledningsnämnden måste alltid fatta ett formellt beslut om
avveckling. Kommunchefen har ansvaret för att avvecklingen
genomförs. Detta görs genom dokumentation och som delges berörda
aktörer.
Handlingarna sammanställs och handläggs av säkerhetschef,
biträdande signalskyddschef och kris och beredskapssamordnare för
analys och diarieföring. Lokalerna återställs.
En första utvärdering med berörd personal genomförs. Vid behov görs
en grundligare utvärdering. Lokalerna återställs.

9.3.2.4 Rapportering
Kommunen skall hålla länsstyrelsen underrättad om vilka åtgärder som
vidtagits för att minska risker och sårbarheter i kommunen samt hur de
har skapat en god förmåga att hantera uppkomna krissituationer.
Vid en inträffad extraordinär händelse skall kommunen ge
länsstyrelsen fortlöpande information om läget i kommunens egen
verksamhet och i det geografiska området. När hanteringen av en
extraordinär händelse slutförts skall en utvärdering göras och
resultatet rapporteras till länsstyrelsen.
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9.4

LOKALER OCH INSTALLATION
Reviderat 2018-06-03

Samtliga kommunens verksamheter skall bedrivas i de ordinarie
arbetslokalerna.
Lokaler och extra installationer för krisledningen och informationsverksamheten är förberedda inom kommunkontorets lokaler och i
angränsande utrymmen enligt följande:
Krisledningsnämnden – Pyramiden, Kommunhuset (Formens hus).
Vid större presskonferens eller vid behov i annat fall kan lokal i
Folkets Hus hyras och användas.
Krisledningsstab - Räddningstjänstens lokal, brandvägen, Hällefors
Skiss och förteckning, kapitel 10.
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9.5

CHECKLISTA VID EXTRAORDNÄR HÄNDELSE

Åtgärder i stort
Inkalla krisledningsnämnden.
Dokumentera och delge alla berörda beslut om
övergång till krisledningsorganisation för
extraordinär händelse, bilaga 4
Sammankalla hela eller delar av krisledningen
enligt larmlista. Kontakt med SOS Alarm för
ytterligare inlarmning.
Sammankalla hela eller delar av
informationsenheten.
Informera om läget och dra upp riktlinjer för
arbetet
Organisera arbetet i krisledningen och
informationsenheten
Dokumentation/loggbok med viktiga händelser
och aktiviteter.
Organisera och inrikta arbetet inom
kommunikationsenheten
Klara ut ansvarsförhållande.
Organisera telefon-, radio-, TV-passning och
förstärkning av växel.
Inhämta fortlöpande underlag om läget. Görs i
samråd med räddningsledare, information m,fl.
Genomföra ledningsgenomgång med jämna
mellanrum. Exempel på stabsorientering 9.6
Gå igenom åtgärdslistor för de olika
verksamheterna.
Kontakta samverkande myndigheter vid
behov. Klara ut om extern hjälp behövs.
Planera för alternativ händelseutveckling.
Förbereda organisering av POSOM-gruppen.
Avveckla – görs genom frånträdande, exempel
9.9. Delges berörda.
Utvärdera. En första utvärdering med berörd
personal genomförs.
Rapportera till Länsstyrelsen.

Ansvarig
Krisledningsnämndens
ordförande
Krisledningsnämndens
ordförande
Kommunchef

Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Kommunsekreterare
Kommunchef

Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Alla berörda inom sina
verksamhetsområden
Kommunchef
Kommunchef
Ansvarig POSOM
Samordnaren
Krisledningsnämndens
ordförande
Kommunchef
Kommunchef
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9.6

STABSORIENTERING

1:a stabsorienteringen
Åtgärd

Ansvarig/
Föredragande

Be samtliga stänga av mobiltelefoner
Närvarokontroll
Klara ut syftet med staben och genomgången
Redovisning av läget i stort (Kan göras av
räddningsledaren eller den/de som har läget mest aktuellt)
Redovisning av kritiska verksamheter/funktioner
om sådana finns
Redovisning av informationsläget
Åtgärder som skall vidtas på kort och lång sikt
Redovisa inriktning av fortsatt arbete (riktlinjer och
beslut i stort)
Frågor
Stabsarbetsplan upprättas (vem gör vad)
Nästa genomgång

Återkommande stabsorienteringar
• Närvarokontroll
• Syftet med orienteringen
• Läget i stort
• Händelser i detalj
• Egen verksamhet på platsen
• Egen verksamhet i staben
- Genomfört
- Pågående
- Planerat (förslag)
• Resurser
• Bedömning
• Närmaste avsikter
• Förslag (Kort och lång sikt)
• Åtgärder
• Direktiv för fortsatt verksamhet
• Frågor
• Samverkansbehov

Reviderat 2018-06-03
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• Nästa stabsorientering
9.7

LOGGBOK

Insats/Händelse:
---------------------------------------------------------------------------------Datum/Tid

Händelse

Signatur
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9.8

BESLUT OM EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

Med anledning av det inträffade läget ………………………och med
stöd av lagen om extraordinär händelse i fredstid beslutar ordförande i
krisledningsnämnden att situationen bedöms som extraordinär
händelse.
Krisledningen har behörighet att handla enligt fastställt reglemente.
Detta beslut skall gälla fr o m 20- - , klockan ……………

………………………………….
Ordförande krisledningsnämnden
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9.9

BESLUT OM ATT KRISLEDNINGSNÄMNDEN
FRÅNTRÄTT ANSVARET FÖR DEN
EXTRAORDINÄRA HÄNDELSEN

Krisledningsnämnden frånträder sig ansvaret för
……………………………. ………………………..……. som
övertogs enligt beslut 20 - -

Detta beslut skall gälla fr o m 20 - - - klockan ……………

………………………………….
…..................………………..
Ordförande krisledningsnämnden
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9.10

KRISLEDNINGSPLATS

Reviderad 2018-06-03

Lokal: Räddningsstation, RC Hällefors

9.11

KRISLEDNINGSORGANISATION
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10

EXPEDIERING OCH REVIDERING AV
KRISLEDNINGSPLANEN

Krisledningsplanen skall expedieras till följande personer eller
organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krisledningsnämnd och dess ersättare
Kommunchef
Kanslichef
Kommunsekreterare
Omsorgschef
Bildningschef
Ekonomichef
Personalchef
IT-chef
Beredskapssamordnare
Förbundschef Samhällsbyggnad Bergslagen
Förbundschef Bergslagens Räddningstjänst
Länsstyrelsen i Örebro län
Ledningscentralen Bergslagens Räddningstjänst
SOS Alarm AB
POSOM

Åtgärd
Syftet med orienteringen
Läget i stort
Egen verksamhet
Resurser
Bedömning
Närmaste avsikter
Behov av åtgärder
Direktiv för fortsatt verksamhet
Frågor
Nästa stabsorientering

Ansvarig/
Föredragande

Sida
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Datum

2019-12-27
Kommunfullmäktige

Revidering av tidsplan för ekonomiprocessen 2020, dnr
KS 19/00273
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-29 § 165
Kommunallag (2017:725) kapitel 11 § 16
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Reviderad tidplan 2020 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad
2019-11-11.
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på reviderad tidplan för
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2020.
Revideringen består i några enstaka justeringar under budgetdialogerna vad
gäller skolchefs ansvarsområde. Dessutom har ekonomiberedningens uppdrag
utökats med beredning gällande kommunstyrelsens internkontrollplan. Från
och med år 2019 arbetar förvaltningen fram en årlig risk och väsentlighetsplan
innehållande alla riskfyllda processer i organisationen enligt beslutat
styrdokument. Utifrån den planen ska kommunstyrelsen utse kontrollpunkter
och för att få en bred politisk förankring i processen är det sagt att
ekonomiberedningen har uppdraget att bereda förslag till kommunstyrelsens
internkontonrollplan årligen.
Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig
förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.
Ekonomi

Förslaget på sammanträdestillfällen bedömer förvaltningen inryms inom
kommunstyrelsens budgetram.
Folkhälsa

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

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

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

Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson kortfattat.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen
Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2020 antas.

Sida
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RAPPORT
Datum

2019-11-11
Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se

Reviderad tidplan 2020
för ekonomiprocessen
i Hällefors kommun

HÄLLEFORS KOMMUN
Postadress

Ekonomienheten
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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1

Sammanfattning

Enligt Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn har kommunen fyra processer årligen som ska utmynna i fyra
rapporter som ska fastställas av kommunfullmäktige. I tidplanen framgår
sammanträdesdatum för de fyra processerna där ekonomiberedningen har
uppdraget att bereda rapporterna till kommunstyrelsen, samt beredning av
förslag till kommunstyrelsens interkontrollplan.

17 januari

2

Sista dag för bokning av transaktioner i
Ekonomisystemet

Årsbokslut 2019

17 mars

kl 08.00 - 10.00

Ekonomiberedningen sammanfattar och
beslutar om förslag till årsredovisning
till kommunstyrelsen mars 2020

31 mars

Kommunstyrelse

21 april

Kommunfullmäktige
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3

Årsbudget 2021 och plan för 2022-2025

19 mars

kl 08.00 – 12.00

Budgetkonferens för kommunfullmäktige
ledamöter
Här bjuds samtliga ledamöter i KF in,
kommunens övergripande ledningsgrupp,
kommunens samtliga chefer och fackliga
företrädare

Ekonomiberedningens budgetdialog
24 mars

kl 08.30-09.00
kl 09.00-09.30
kl 09.30-09.45
kl 09.45-10.00
kl 10.15-10.45
kl 10.45-11.30
kl 11.30-12.00

25 mars

Kommunfullmäktiges presidium
Gemensam administration (kansli, HR,
ekonomi, IT)
Kommunens pensioner
Kommunens kompetensförsörjning
Näringslivsfrämjande åtgärder, turism,
infrastruktur
Kommunens integrationsarbete
Kulturskola

kl 13.00-13.45

Plan och bygglovsverksamhet,
myndighetsutövning (Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen)

kl 14.00-15.30

VA, avfallshantering, gata och park, skog,
naturvård (Samhälls
byggnadsförbundet Bergslagen)

kl 15.30-16.00

Räddningstjänst, krisberedskap, säkerhet

kl 08.30-09.00
kl 09.00-09.30
kl 09.30-10.00

Kultur och fritid, anläggningar
Gemensam måltidsverksamhet
Förskola

kl 10.15-11.40

Fritidshem/förskoleklass/grundskola/
särskola
Elevhälsa

kl 11.40-12.00
kl 13.00-14.15

Gymnasieskola/gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning

kl 14.30-15.00

Missbruksvård för vuxna, ekonomiskt
bistånd, barn och ungdomsvård
Arbetsmarknadsåtgärder
Överförmyndarverksamhet (Bergslagens
Överförmyndarnämnd)

kl 15.00-15.30
kl 15.30-16.00
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2 april

12 maj

19 maj
9 juni

kl 08.30-09.00
kl 09.00-09.45

Hälso- och sjukvård, legitimerad personal
Vård och omsorgsboende (särskilt boende)

kl 10.00-11.00
kl 11.00-12.00

Hemtjänst (ordinärt boende)
Insatser enligt LSS och LASS, personlig
assistans, gruppboende

kl 13.00-13.30
kl 13.30-14.15

Bostadsförsörjning (Hällefors Bostads AB)
Gemensam fastighetsförvaltning,
lokalförsörjning

kl 14.30-15.00
kl 15.00-16.00

Lokalvård
Ekonomiberedningens summering av
genomförda budgetdialoger

kl 08.00-10.00

Ekonomiberedningen går igenom
förutsättningar för årsbudget
2021 och plan 2022-2025 till
kommunstyrelsen maj 2020
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige
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4

Delårsrapport med prognos 2020

29 september kl 08.00-10.00

Ekonomiberedningen bereder
förvaltningens förslag till delårsrapport med
prognos till kommunstyrelsen oktober
2020

6 oktober

Kommunstyrelse

27 oktober

Kommunfullmäktige

5

Nyckeltalsammanställning 2020 med basåret 2019

3 november kl 08.00-10.00

10 november
8 december

6

Ekonomiberedning går igenom framtagna
nyckeltal och beslutar om förslag till
nyckeltalsammanställning till
kommunstyrelsen november 2020

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

1 december kl 08.00-10.00

15 december

Ekonomiberedningen går igenom
Kommunförvaltningens uppdaterade risk
och väsentlighetsplan och väljer ut förslag
på kontrollpunkter till kommunstyrelsens
internkontrollplan 2021

Kommunstyrelse

7(7)

Ekonomienheten Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se

Sida
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Datum

2019-12-27
Kommunfullmäktige

Aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen, dnr KS
19/00313 samt KS 19/00277
Beslutsunderlag
Diskrimineringslagen (2008:567)
Kommunfullmäktige 2007-04-17 § 56 Jämställdhetsplan för 2007-2008
Kommunfullmäktige 2008-11-11 § 113 Utvärdering av jämställdhetsplan
2007-2008
KS 2015-01-27 § 36 Val av jämställdhetsberedning
KS 2015-03-31 § 88 Val av jämställdhetsberedning
KS 2015-11-24 § 257 Uppdrag till kommunstyrelsens jämställdhetsberedning
KS 2017-01-31 § 18 Förändringar i diskrimineringsarbetet
KS 2019-10-08 § 229 Utskottsinitiativ
Dokument Aktiva åtgärder mot diskriminering
Ärendet
I kommunstyrelsens aktivitetsplan för 2019 ingår att ta fram två dokument, en
jämställdhetsplan ur arbetsgivarperspektiv samt en jämställdhetsplan utifrån
de nationella målen. Den 25 mars 2019 bjöds politiker och tjänstepersoner in
till en upptaktsdag gällande det arbetet, Länsstyrelsen, Folkhälsoteamet och
HR-enheten höll i förmiddagen. Utifrån diskussionerna beslutades att
formatera två arbetsgrupper, en bestående av chefer och fackliga företrädare
för planen gällande arbetsgivarperspektiv och en arbetsgrupp bestående av
chefer och folkhälsoteamet för planen utifrån ett samhällsperspektiv och de
nationella målen.
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare med fler än 25 anställda årligen
ta fram åtgärder som är förebyggande och främjande för en likabehandling av
alla medarbetare. Detta ska ske genom ett fortlöpande arbete i fyra steg inom
fem olika områden och ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder.
Enligt lagen har arbetsgivare förbud mot att diskriminera arbetstagare,
arbetssökande, praktikanter och inhyrd eller inlånad arbetskraft dessutom har
arbetsgivaren en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.
Arbetsgivaren ska ha riktlinjer för avståndstagandet från trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier samt rutiner för hur arbetsgivaren ska utreda och

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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åtgärda. I början av 2019 har förvaltningen, i enlighet med kraven i både
Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen, tagit fram en riktlinje och
handlingsplan angående trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande
särbehandling och repressalier.
Den senaste plan som upprättades i enlighet med kraven i Jämställdhetslagen
gällde för åren 2007 och 2008. Planen följdes upp och utvärderades i slutet av
2008. Diskrimineringslagen trädde i kraft 2009 och under de år som passerat
har ett arbete pågått inom förvaltningen med insatser som berör områdena
inom diskrimineringslagen och som kommunstyrelsen 2015-11-24 gav
förvaltningen i uppdrag att arbeta med. Nämnas kan arbetet med heltidsresan
och arbetsmiljöarbetet. Ett övergripande sammanhållet dokument i enlighet
med lagens krav har dock inte funnits.
En förändring i Diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2017 som
innebär att lönekartläggning fortsättningsvis ska göras varje år samt att lagen
kräver att samtliga diskrimineringsgrunder ska omfattas i arbetsgivarens
aktiva åtgärder. Den årlig lönekartläggning har Hällefors kommun arbetat
med regelbundet i samband med de årliga löneöversynerna. En fördjupad
insats gjordes med stöd av konsult i början av 2016 i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 gällande arbetsvärdering och
lönekartläggning. Rapporter över jämställda löner har redovisats för
kommunstyrelsen.
Åtgärderna mot diskriminering ska främja en jämn könsfördelning. Av
Hällefors kommuns medarbetare var den 1 november 2018 79 procent
kvinnor och 21 procent män. Vid samma tidpunkt hade kvinnorna 90 procent
av alla deltidsanställningar. Medellönen för kvinnor var 28 820 kronor och för
män 29 700 kronor. Kvinnors sjukfrånvaro var 2018 7,74 procent och
männens 3,5 procent.
Förvaltningen har som mål att förena arbetet med kraven i
Diskrimineringslagen med kraven i Arbetsmiljölagen då de hänger tätt ihop
och ambitionen är att den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet kan samordnas med uppföljning av aktiva åtgärder mot
diskriminering.
Exempel på områden som sammanfaller i de olika lagarna är:
• Tillgänglig arbetsmiljö: Arbetsmiljön ska vara tillgänglig och
användbar även för människor med funktionsnedsättning.
• Hinder i arbetsmiljön ska minimeras, kan t ex innebära hjälp med
prioriteringar, ostörd arbetsmiljö, belysning, användarvänlig teknik
• Undersökning utifrån diskrimineringsgrunderna kan samordnas med
riskbedömning i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om mål och åtgärder i
jämställdhetsplaner utifrån Jämställdhetslagen 2000-06-06, 2004-02-24,
2005-04-19 och 2006-04-18 och 2007-03-27. Besluten innebär till exempel att
anställda har möjlighet till förkortning av normal arbetstid med en fjärdedel
till dess barnet fyllt 12 år. Enligt föräldraledighetslagen är gränsen 8 år.
Anställda har även möjlighet till hel föräldraledighet till dess barnet fyllt 3 år.
Enligt föräldraledighetslagen är gränsen 1,5 år. Förvaltningen föreslår att
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samtliga tidigare fattade beslut utifrån Jämställdhetslagen och tidigare
jämställdhetsplaner upphör att gälla.
Föräldralediga har enligt lag ett starkt skydd och förbudet mot missgynnande
som har samband med föräldraledighet gäller i princip i alla situationer som
kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller
arbetssökande. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att beakta att hänsyn
tas till missgynnandeförbudet i riktlinjer och rutiner.
Sedan 1 januari 2017 har kravet på jämställdhetsplan ersatts med krav på
dokumentation. Förvaltningen har under 2019 i samverkan med
arbetstagarorganisationerna arbetat fram ett dokument innehållande åtgärder
mot diskriminering inom lagens fem områden. Dokumentet utgår från 3
kapitlet i Diskrimineringslagen. Dokumentet Aktiva åtgärder mot
diskriminering ur ett arbetsgivarperspektiv är bilagd denna tjänsteskrivelse
som information.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019 om att utifrån ett
utskottsinitiativ att jämställdhetsplanen skyndsamt ska revideras. Utifrån
förvaltningens arbete under 2019 anses utskottsinitiativet besvarat.
Ekonomi

Förvaltningens arbete med aktiva åtgärder innebär kostnader dels i tid men
även kostnader för köp av tjänster av specialister och experter, t ex
företagshälsovård och konsultstöd i processer som är främjande,
förebyggande och efterhjälpande för att de aktiva åtgärderna ska få effekt.
Folkhälsa

Diskriminering och jämställdhet är områden som tydligt kan kopplas till
folkhälsan utifrån anställningstrygghet, anställningsvillkor, lön och
möjligheten till återhämtning
Miljö

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

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

Arbetet med framtagande av aktiva åtgärder har skett i samverkan mellan
arbetsgivare och arbetstagare i en arbetsgrupp. Information och samverkan
kommer att ske vid samverkansgruppens möte.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att jämställdhetsplanen för 2007-2008 upphör att gälla
samt att alla tidigare beslut gällande jämställdhet fattade utifrån tidigare års
jämställdhetsplaner upphör att gälla från och med januari 2020.
Utskottsinitiativet om att revidera Hällefors kommuns jämställdhetsplan anses
med detta besvarat.
---
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann
Karlsson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför kortfattat.
Katja Ollila (V) ställer fråga om könsneutrala riktlinjer och könsneutral
kompetensutveckling och eventuellt krav på att särskilt motivera avsteg,
vilket delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om hur många som erbjuds heltid som
tackar ja, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om sjukfrånvaro, vilket delvis besvaras
av HR-chef Ann Karlsson.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om arbetsmiljöpolicy, vilket besvaras av
HR-chef Ann Karlsson.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), Katja
Ollila (V) och Margeurite Wase (C) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förvaltningen föreslår att jämställdhetsplanen för 2007-2008 upphör att gälla
samt att alla tidigare beslut gällande jämställdhet fattade utifrån tidigare års
jämställdhetsplaner upphör att gälla från och med januari 2020.
Utskottsinitiativet om att revidera Hällefors kommuns jämställdhetsplan anses
med detta besvarat.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
Utskottsinitiativet om att revidera Hällefors kommuns jämställdhetsplan anses
med detta besvarat.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Jämställdhetsplanen för 2007-2008 upphör att gälla samt att alla tidigare
beslut gällande jämställdhet fattade utifrån tidigare års jämställdhetsplaner
upphör att gälla från och med januari 2020.
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1

Målsättning

Hällefors kommun som arbetsgivare ska medvetet och strategiskt arbeta för att
motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på
arbetsplatsen. Arbetet utgår från diskrimineringslagens aktiva åtgärder. I arbetet
ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier, genomföra
lönekartläggning och underlätta för anställda att kombinera arbete med
föräldraskap.
Hällefors kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering där alla känner
sig välkomna oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
1.1

Inledning

Med diskriminering avses direkt diskriminering, missgynnande, indirekt
diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och
instruktioner att diskriminera.
Begreppet jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter. Diskrimineringslagen uttrycker ett klart förbud
mot könsdiskriminering. Däremot tillåter lagen positiv särbehandling för att
främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
Enligt lagen har arbetsgivare förbud mot att diskriminera arbetstagare,
arbetssökande, praktikanter och inhyrd eller inlånad arbetskraft.
En jämställd och integrerad arbetsplats berikar verksamheten och ger goda
möjligheter för alla anställda att utvecklas. Kvinnor och män har delvis olika
erfarenheter, egenskaper och uttryckssätt. Det är av vikt att ta till vara mångfalden.
Bästa arbetsresultat uppnås i blandade grupper med avsikt på ålder, kön och
etnicitet. Varje medarbetare bidrar genom att integrera mångfalds- och
jämställdhetsaspekter i sitt vardagliga handlande och genom att bemöta varje
människa med respekt och omtanke.
Ett målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbetet i Hällefors kommun
innebär att:
• ett arbete för att främja mångfald och jämn könsfördelning ska bedrivas
• inga diskriminerande faktorer eller rutiner får förekomma i rekryteringsprocessen,

i anställningsvillkor, i det dagliga arbetet eller i utvecklings- och karriärmöjligheter
• alla anställda i förvaltningen ska verka för att ingen utsätts för trakasserier,

sexuella trakasserier repressalier eller kränkande särbehandling.
Detta dokument innehållande aktiva åtgärder är Hällefors kommuns övergripande
plan ur arbetsgivarperspektiv.

2 Kartläggning och nulägesanalys
För att kunna främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka
diskriminering är det viktigt att systematiskt kartlägga och analysera nuläget.
Det görs bland annat genom att följa statistik som är könsuppdelad,
medarbetarundersökningar samt dialoger i medarbetarsamtal och på
arbetsplatsträffar (APT).
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3 Diskrimineringsgrunderna
I Diskrimineringslagen finns sju diskrimineringsgrunder. Om någon medarbetare
missgynnas utifrån någon av dessa grunder är det att betrakta som
diskriminering. Utsätts någon medarbetare för kränkande behandling på grund
av någon av de sju diskrimineringsgrunderna är det att betrakta som trakasserier.
Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kön,
könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning,
sexuell läggning
ålder.

4 Kön och könstillhörighet
Arbetsgivaren ska förebygga och förhindra könsdiskriminering och främja en
jämn könsfördelning inom olika befattningar och i ledningsorganisationen.

5 Aktiva åtgärder
Arbetsgivaren ska bedriva ett arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap § 4 och
detta ska göras i samverkan med arbetstagarorganisationerna.
Arbetet med aktiva åtgärder ska vara både förebyggande och främjande som ska
genomföras i fyra steg:
1.
2.
3.
4.

Undersöka
Analysera
Vidta förebyggande och främjande åtgärder
Följa upp och utvärdera

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska, när det är möjligt, sammankopplas med
processen för det systematiska arbetsmiljöarbetets mål och åtgärder.

5.1

Arbetslivet (3 kap, § 5)

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta följande fem områden;
1. Arbetsförhållanden
2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
3. Rekrytering och befordran
4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
5. Möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap
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5.1.1

Arbetsförhållanden

Arbetsmiljö och arbetsförhållanden ska anpassas så att både kvinnor och män kan arbeta på
samtliga av kommunens arbetsplatser. Arbetsförhållanden återspeglas i det
arbetsmiljörättsliga regelverket och kan avse såväl fysiska, sociala som organisatoriska
förutsättningar. När det gäller sociala förhållanden menas normer, föreställningar,
jargonger och skämt. Organisatoriska förhållanden kan omfatta t ex arbetstidsmått,
anställningsformer och hur arbetet leds och fördelas. Arbetsgivaren ska verka för att minska
ohälsan och den totala sjukfrånvaron genom att hälsofrämjande insatser kommer alla anställda
till del. En god hälsa kan främjas om arbetstagaren känner sig delaktig i ett sammanhang som
är förståeligt och meningsfullt.
Mål
Minska ohälsa och sjukfrånvaro

Aktivitet
Ta fram handlingsplan för
sänkt sjukfrånvaro och
aktiviteter kopplade till
åtgärderna.

Ansvarig
HR-enheten
Chefer på samtliga nivåer

Ta fram strategier och
metoder för att tidigt
upptäcka varningssignaler
på ohälsa.

Alla medarbetare ska ha
rätt till inflytande,
delaktighet och utveckling

Säkerställ att första linjens
chefer får adekvat arbetsmiljöutbildning.
Vid sammansättning av
olika (arbets-)grupper ska
jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet
beaktas

Chefer på samtliga nivåer

Definiera innebörden av
inflytande på APT.

Heltid som norm

Heltidsarbete

På APT regelbundet följa
upp resultatet av
medarbetarenkäten.
I samverkan ta fram
aktiviteter som möjliggör
heltid åt alla.
Uppmuntra arbetstagare
som har en
heltidsanställning att arbeta
heltid

HR-enheten
Chefer på samtliga nivåer
Närmaste chef
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5.1.2

Löner och andra anställningsvillkor

Utgångspunkt för Hällefors kommun är att löneskillnader beroende på kön eller övriga
diskrimineringsgrunder inte ska förekomma. Arbetsgivarens lönestruktur ger en bild av vad
arbetsgivaren betraktar som rimliga löner för olika yrkeskategorier. Möjligheterna till lokal
lönebildning har ökat i samband med att de centrala löneavtalen inte innehåller fastställda
utrymmen eller garantinivåer. Det är nödvändigt att på ett systematiskt sätt jämföra kvinnors och
mäns löner. Lönespridningen inom kvinnodominerade yrken behöver kartläggas.
Mål
Könsneutrala strategier och
riktlinjer

Öka chefernas kunskap i
lönebildning

Aktivitet
Ansvarig
Vid upprättande eller
HR-enheten
revidering av lönestrategi
och riktlinjer ska
diskrimineringsgrunderna
beaktas.
Arrangera lönepolitiskt
HR-enheten
seminarium och
nätverksträffar för att
utbilda i jämställd och ickediskriminerande
lönesättning
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5.1.3

Rekrytering och befordran

Hällefors kommun eftersträvar arbetsplatser med både kvinnor och män och en jämn
könsfördelning vilket innebär fördelningen 60/40. Vid rekrytering till lediga tjänster, såväl
externt som internt, ska strävan vara att stimulera underrepresenterat kön att söka.
Arbetsgivaren ska också verka för att personer med olika etnisk tillhörighet söker lediga
anställningar.
Kommunens kravprofiler vid rekrytering ska inte direkt eller indirekt diskriminera sökanden
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Föreställningar om kön har traditionellt begränsat valet av studieinriktning och yrke.
Arbetsgivaren behöver höja medvetenheten och kunskapen om hur normer om kön påverkar
ungdomars yrkesval.
Inom kommunens kvinnodominerade yrken finns få eller inga karriärvägar. Arbetsgivaren
behöver utreda hur karriärvägarna ser ut och hur de kan utvecklas så att kompetens tas tillvara.
Mål
Vid rekrytering ska möjligheten att anställa underrepresenterat kön tas till
vara

Skapa fler karriärvägar
inom kvinnodominerade
yrkesgrupper
Attrahera det
underrepresenterade könet
vid nyanställning

Riktlinjer för rekrytering
som är likvärdiga för alla
oavsett
diskrimineringsgrund

Aktivitet
Utforma annonser om
lediga befattningar så de
blir attraktiva för både,
kvinnor och män och
personer med utländsk
bakgrund.
Vid lika meriter och
lämplighet ska
underrepresenterat kön ges
företräde.
Utred hur karriärvägarna
ser ut för kvinnor och män i
i olika yrken
Se över kvalifikationskraven gällande utbildning
och erfarenhet vid
rekrytering och
utformanande av
platsannonser.
Revidera riktlinjerna för
rekrytering

Ansvarig
Chefer på alla nivåer och
HR-enheten

Chefer på alla nivåer
HR-enhet
HR-enheten
Rekryterande chef

HR-enheten
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5.1.4

Utbildning och övrig kompetensutveckling

För att uppnå likvärdiga möjligheter ska utbildning och kompetensutveckling vara lika för
kvinnor och män och med beaktande av samtliga övriga diskrimineringsgrunder. Det finns ett
värde för organisationen att anställda i kommunen ser möjligheter att utvecklas och att detta
gäller alla typer av arbeten och yrkeskategorier.
Mål
Skapa förutsättningar för
likvärdig
kompetensutveckling för
kommunens medarbetare.

Öka medvetenheten om
resursfördelningen av
kompetensutvecklingsmedel.
5.1.5

Aktivitet
I samband med det årliga
medarbetarsamtalet ska en
individuell
kompetensutvecklingsplan
tas fram som en del i
medarbetaröverenskommelsen.
Följa upp att resurser för
kompetensutveckling
fördelas rättvist mellan
kvinnor och män.

Ansvarig
Chefer på alla nivåer

Chefer på alla nivåer

Förvärvsarbete och föräldraskap

Det är viktigt att både kvinnor och män känner stöd i att kunna utnyttja sin rätt till
föräldraledighet och att arbetet kan förenas med ansvaret som förälder. Det innebär samma rätt
till löne- och kompetensutveckling. För personer med partiell föräldraledighet måste
arbetsuppgifterna anpassas efter sysselsättningsgrad.
Mål
Kvinnor och män ska
känna stöd i att kunna
utnyttja sin rätt till
föräldraledighet, utan att
tappa möjlighet till karriär
eller löneutveckling

Aktivitet
Se till att föräldralediga har
tillgång till löpande
information från arbetsplatsen så att de har
möjlighet att bli delaktiga i
arbetsplatsens utveckling.
Se till att föräldralediga
beaktas i löneutvecklingen.
Erbjuda introduktionsmöjligheter vid återgång
till arbetet.
Sträva efter att lägga
mötestider så att de
underlättar för
medarbetarna att kunna
förena ett bra yrkesliv med
ett föräldraskap.

Ansvarig
Närmaste chef
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5.2

Förebygga och förhindra sexuella trakasserier (3 Kap, § 6)

Arbetsgivaren Hällefors kommun ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon
arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. Med sexuella
trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat ovälkommet
uppträdande grundat på kön som kränker arbetsgivarens integritet i arbetet. Sexuella
trakasserier tolereras inte på Hällefors kommuns arbetsplatser.
Mål
Alla medarbetare ska känna
till att Hällefors kommun
inte tolererar kränkningar,
varken mot annan
medarbetare eller brukare

Aktivitet
Nyanställda ska vid
introduktion ges
information om
dokumentet ”Riktlinjer och
handlingsplan angående
trakasserier, sexuella
trakasserier, kränkande
särbehandling och
repressalier.

Ansvarig
Närmaste chef
HR-enheten

Alla arbetsplatser ska minst
en gång om året, på
arbetsplatsmöten ta upp
frågor om trakasserier,
sexuella trakasserier,
kränkande särbehandling
och repressalier och om hur
det ska motverkas.

Riktlinje och handlingsplan
för trakasserier, sexuella
trakasserier, kränkande
särbehandling och
repressalier i arbetslivet ska
vara kända hos chefer och
medarbetare

5.3

Frågan ska även finnas med
i medarbetarsamtalet.
Informera vid introduktion, Närmaste chef
och på APT (bildspel)
HR-enheten

Främja jämn könsfördelning (3 Kap, § 7)

Antalet kvinnor och män inom varje yrkesgrupp eller kategori av arbetstagare ska ha en jämn
könsfördelning. Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra
lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning, såväl inom olika yrkeskategorier som i
ledande befattningar.
Mål
Ökad kunskap om
könsfördelningen inom
yrkeskategorier och
ledande befattningar

Aktivitet
Ansvarig
Kartlägga könsfördelningen HR-enheten
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5.4

Lönefrågor (3 kap, §§ 8-10)

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika
eller likvärdiga ska inte förekomma. Hällefors kommuns personalpolicy och lönestrategi samt
gällande centrala/lokala avtal ska följas vid lönesättning och tillämpning av allmänna
anställningsvillkor. Löneskillnader ska aldrig kunna härledas till någon av
diskrimineringsgrunderna. Könsuppdelad lönestatistik utgör underlag för den lokala
löneöversynsprocessen. Jämförelsen ska avse kvinnors och mäns löner för arbete som betraktas
som lika eller likvärdigt. Om resultatet av löneöversyn visar på sned fördelning mellan könen
ska detta kunna motiveras av arbetsgivaren.
Arbetet med arbetsvärdering, lönekartläggning och analys dokumenteras och utmynnar i en
rapport över jämställda löner.
Mål
Osakliga löneskillnader ska
inte förekomma

Delge ansvariga politiker
rapport Jämställda löner

Aktivitet
Chefer ska vid varje
lönesättning vara
uppmärksamma på att inga
osakliga löneskillnader
mellan kvinnor och män
uppkommer.
Dokumentera
arbetsvärdering,
lönekartläggning och analys
av löner ur ett
jämställdhetsperspektiv

Ansvarig
HR-enheten
Lönesättande chefer

HR-enheten
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Detta dokument utgör kommunens risk- och sårbarhetsanalys för perioden
2020-2022. Omfattar kriser och samhällsstörningar som kan uppstå och som
betecknas som extra ordinär händelse, vilket kan anta olika skepnader. I lagen
om kommunernas åtgärder inför extra ordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, så avses en extra ordinär händelse, en sådan händelse som avviker
från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma
insatser av en kommun.
Hällefors kommun har som myndighet det geografiska områdesansvaret för
det som inträffar inom kommunens geografiska område. Det innebär att
kommunen har ett ansvar att samordna krishantering för det som sker inom
kommunen gränser. Därför behöver kommunen ha en god förståelse och
beredskap för vad som kan inträffa.
Denna risk- och sårbarhetsanalys(RSA) belyser händelser, risker och
sårbarheter som kan leda till kriser och extra ordinära händelser som påverkar
kommunen, människorna som bor eller uppehåller sig i kommunen negativt.
De identifierade risker och sårbarheter som bedöms ha störst påverkan på
samhället och har störst sannolikhet att inträffa, är också de händelser som är
viktigast att försöka förebygga, motverka och lära sig att hantera i Hällefors
kommun.
Denna RSA ger en överskådlig bild av de risker och sårbarheter som kan
drabba kommunen. Bildar också underlag för kommunens krisledningsplan
och riskhantering i samhällsutvecklingen. Samt fungera som styrdokument för
att öka riskmedvetenheten och samordning av kommunens säkerhetsarbete
inom kommunen och samverkande aktörer. Analysen har gjorts i den
länsgemensamma mallen som Länsstyrelsen Örebro tagit fram
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Ekonomi

Vissa aspekter i risk och sårbarhetsanalysen pekar på brister i kommunens
säkerhet i vissa verksamheter. Dessa brister kommer generera framtida
kostnader för Hällefors kommun.
Folkhälsa

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

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

Civilförsvaret bygger på att så långt det är möjligt i en kris eller
krigssituation upprätthålla de civila verksamheterna. Detta för att
upprätthålla en trygghet i samhället men att det även stärker medborgarna
vid en extra ordinär händelse.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
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Inledning
Detta dokument är ett stöd för kommunerna och Regionen i Örebro län i
framtagandet av deras risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Syftet med stödet är
bidra till enhetlighet i presentationen av risk- och sårbarhetsanalyser för att öka
jämförbarheten samt skapa en grund för arbetet med kartläggningen av risker.
Stödmaterialet är framtaget av en arbetsgrupp bestående av Örebro läns
kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Arbetsgruppen
bildades 2014.
Det länsgemensamma stödet för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser är
ett levande dokument som ständigt utvecklas i samverkan mellan länets
kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen. Målet är att dokumentet ska
vara anpassat efter rådande rekommendationer och föreskrifter från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt anpassat efter
länets aktuella förutsättningar. Ambitionen är att revidering ska ske ca ett år
före kommuners och landstings/regioners återkommande redovisning av RSA
till Länsstyrelsen. Senaste uppdateringen av stödet genomfördes 2018.

Formalia
Stödet är utformat som ett exempel på en risk- och sårbarhetsanalys. Den svarta
texten är innehåll som arbetsgruppen har kommit överens om att samtliga
kommuner ska använda sig av. Den orangea texten är illustrativa exempel på
vad som kan ingå under de olika rubrikerna. All orange text måste anpassas
efter den egna kommunens förutsättningar. Den blåa texten är förklarande text.
Mallen börjar på sida 7.

Sekretess
Huvudregeln enligt offentlighetsprincipen är att offentliga aktörers risk- och
sårbarhetsanalyser i så stor utsträckning som möjligt ska vara offentliga 1. För
att informationen i risk- och sårbarhetsanalysen inte ska innebära skada för
aktören, den enskilda eller samhället i stort kan den behöva begränsas. För att
genomföra en begränsning av informationen i analysen behöver aktören
identifiera uppgifter som skulle kunna medföra att aktörens, den enskildas eller
samhällets säkerhet skulle kunna äventyras. Det kan exempelvis vara:
•
•
•
•
•

1

information om stabers uthållighet
information om gränssättande tekniska faktorer (såsom brist på
kapacitet och redundans i kritiska system)
detaljerade beskrivningar av beroendeförhållanden, exempelvis till
specifika leverantörer
detaljerade beskrivningar av hur myndigheten och dess personal ska
agera i en situation av kris eller svår påfrestning
specifik information om olika slags kritiska anläggningar, exempelvis
geografisk placering av beredskapsanläggningar.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 18 kap. 13§.
4

Information som innehåller något av exemplen ovan bör utelämnas ur risk- och
sårbarhetsanalysen.
Vid nya föreskrifter kommer risk- och sårbarhetsanalysernas innehåll anpassas
därefter.
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Förord
Detta dokument utgör kommunens risk- och sårbarhetsanalys för perioden
2020-2023. Omfattar kriser och samhällsstörningar som kan uppstå och som
betecknas som extra ordinär händelse, vilket kan anta olika skepnader. I lagen
om kommunernas åtgärder inför extra ordinär händelser i fredstid och höjd
beredskap, så avses en extra ordinär händelse, en sådan händelse som avviker
från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma
insatser av en kommun.
Hällefors kommun har som myndighet det geografiska områdesansvaret för det
som inträffar inom kommunens geografiska område. Det innebär att kommunen
har ett ansvar att samordna krishantering för det som sker inom kommunen
gränser. Därför behöver kommunen ha en god förståelse och beredskap för vad
som kan inträffa.
Denna risk- och sårbarhetsanalys(RSA) belyser händelser, risker och
sårbarheter som kan leda till kriser och extra ordinära händelser som påverkar
kommunen, människorna som bor eller uppehåller sig i kommunen negativt.
De identifierade risker och sårbarheter som bedöms ha störst påverkan på
samhället och har störst sannolikhet att inträffa, är också de händelser som är
viktigast att försöka förebygga, motverka och lära sig att hantera i Hällefors
kommun.
Denna RSA ger en överskådlig bild av de risker och sårbarheter som kan
drabba kommunen. Bildar också underlag för kommunens krisledningsplan och
riskhantering i samhällsutvecklingen. Samt fungera som styrdokument för att
öka riskmedvetenheten och samordning av kommunens säkerhetsarbete inom
kommunen och samverkande aktörer.

Annalena Järnberg

Tommy Henningsson

Kommunstyrelse ordförande

Kommunchef
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Sammanfattning
Hällefors kommun kan i många hänseenden anses vara en robust och trygg
kommun då kommunens geografiska placering gör att riskerna för ras &
skred, översvämning och andra naturrelaterade/klimatrelaterade risker inte
anses vara överhängande. Dessutom är kommunen i stort inte så känslig för
störningar i elförsörjningen tack vare att det finns tre stora inkommande
ledningar. En annan sak som gör kommunen mindre sårbar är att man har
många av de kommunala verksamheterna i kommunalförbund där vardera
verksamheten har mer resurser och kan anses vara mer förberedda att klara
påfrestningar av olika slag än vad som skulle vara fallet om Hällefors skulle
ha allt i egen regi.
För Hällefors kommun är den största farhågan att en stor trafikolycka med
framförallt fordon inträffar och i synnerhet att tunga fordon är inblandade
såsom buss (många drabbade) eller farligt gods transport (stort
påverkansområde). En stor anledning till att detta skulle kunna inträffa är
den standarden på riksväg 63 (genomfart Hällefors), höga hastigheter,
avsaknaden av mötesfria vägar och vilda djur-rörelser. Även risken för
vansinnesdåd och pågående dödligt våld anses vara betydande och även om
det inte finns påtagliga bevis eller konkreta underrättelser om att risken är
betydande i just Hällefors så anser arbetsgruppen att det finns faktorer
närvarande i kommunen som kan resultera i en sådan händelse.
Därefter följer ett antal risker med mycket allvarlig eller allvarlig
konsekvens och mycket hög eller hög sannolikhet där bl.a. farlig gods
olycka är inräknad som kan vara sammanflätad med andra riskhändelser
som stor trafikolycka, störningar av dricksvattenförsörjning och allvarlig
händelse i publikt område.
När det gäller kritiska beroende för samhällsviktig verksamhet i kommunal
regi så är det framförallt inom Omsorgen som man behöver trygga
drivmedelsförsörjning men detta gäller också för andra verksamheter. En
annan viktig sak att trygga är vattenförsörjningen och ett arbete pågår/är
under planering för att ordna med reservelkraft på några av vattenverken i
Hällefors kommun. Då Hällefors kommun saknar reservvattentäkt är det
viktigt att man förebygger risken med att få vattentäkten förorenad.
Risk för brand i byggnad finns alltid närvarande och det kan ju då inträffa i
ett kommunalt betydelsefullt objekt. Denna risk är inte ansedd som
överhängande och kan med enkla medel förminskas än mer genom att den
verksamhet som huserar i objektet arbetar regelbundet och systematiskt med
brandskyddet.
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Begrepp och termer
Civilt försvar – den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner,
landsting, privata företag och frivilligorganisationer genomför inför och vid
höjd beredskap i syfte att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt
bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp Det civila
försvaret är därmed inte en organisation. 2
Förmåga – här avses krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig
verksamhet att motstå allvarliga störningar.
Geografiskt områdesansvar – att det inom ett geografiskt område finns ett
organ som ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av
tvärsektoriella åtgärder före, under och efter en kris. Detta ansvar finns på tre
nivåer: lokal nivå (kommun), regional nivå (länsstyrelse) och nationell nivå
(regeringen).
Hot – omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga
handlingar. Ett hot kan även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig
framkallar fara mot något eller någon utan att det i sammanhanget förekommer
aktörer med kapacitet och avsikt att orsaka skada. 3
Höjd beredskap – är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.
Regeringen får besluta om höjd beredskap om Sverige är i krig, krigsfara eller
har varit i krig. Beslutet kan avgränsas till ett specifikt område eller
verksamhet.
Klimatanpassning - Klimatanpassning definieras enligt Smit m.fl. (2001, s.
881) som förändringar i ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd
av verkliga eller förväntade klimatförändringar (egen översättning).
Klimatanpassning är till exempel förändringar i processer, metoder och
strukturer, antingen i syfte att mildra negativa förväntade effekter eller i syfte
att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av klimatförändringarna. 4
Klimatförändring - Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga
egenskaper mätt med statistiska mått. Klimatet kan därför bara "observeras"
indirekt, genom insamling och analys av väderobservationer under en längre
tid. 5 Med klimatförändring menas den snabba förändring som nu sker på grund
av människans påverkan. 6
Kris – en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället
och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte
kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför

2

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/
3
Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
4
Vredin Johansson, M. och Forslund, J., 2009, Klimatanpassning i Sverige,
Samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter, Specialstudier nr 20,
Konjunkturinstitutet s 16
5
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat
6
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/
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det vanliga och vardagliga. Att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från
flera aktörer.
Krisberedskap – förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder
samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter
en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Krishantering – med krishantering avses den mer omedelbara och operativa
hanteringen av en händelse eller störning som inträffat i samhället.
Kritiska beroenden – beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga
verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett
bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt omgående leder till
nedsättningar i funktioner, som kan få till följd att en extraordinär händelse
inträffar.
Risk – en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och
de konsekvenser händelsen kan leda till.
Risk- och sårbarhetsanalys – en samlad analys av ett systems risker och
sårbarheter.
Samhällsviktig verksamhet – en verksamhet som uppfyller minst ett av
följande villkor:
•
•

Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort
tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras, så att skadeverkningarna
blir så små som möjligt.

Styrel – identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare.
Sårbarhet – de egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system,
eller egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse.
Totalförsvar – Den militära verksamhet (militärt försvar) och civila
verksamhet (civilt försvar) som behövs för att förbereda Sverige för krig.
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1. Beskrivning av kommunen och dess
geografiska område
1.1 Kommunens ansvarsområde och uppgifter
Genom speciallagstiftningen har kommuner och landsting fått ansvar för
viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommuner
och landsting kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter.
Kommunernas obligatoriska uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social omsorg (omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg)
För-, grund- och gymnasieskola
Plan- och byggfrågor
Miljö- och hälsoskydd
Renhållning och avfallshantering
Vatten och avlopp
Räddningstjänst
Civilt försvar
Biblioteksverksamhet
Bostäder

Frivilliga uppgifter:
•
•
•
•

Fritid och kultur
Energi
Sysselsättning
Näringslivsutveckling 7

Sverige är indelat i 290 kommuner. I varje kommun finns en folkvald
församling, kommunfullmäktige, som beslutar om kommunens egna frågor.
Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen, som leder kommunens
verksamhet.
Exempel på en kommuns verksamheter är; grund- och gymnasieskola,
förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor och
energifrågor. Kommunerna utfärdar också olika typer av tillstånd, till exempel
bygglov och utskänkningstillstånd.
Verksamheten finansieras genom kommunalskatter, statsbidrag och avgifter,
och regleras främst i kommunallagen. Andra viktiga lagar för kommunerna är
socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen.
Kommunstyrelsen är det centrala förvaltningsorganet i kommunen. Det parti
som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i styrelsen.
Kommunfullmäktige tillsätter även de nämnder som behövs för att fullgöra
kommunens uppgifter. Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande

7

(Regeringen.se, 2014)
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av fullmäktiges beslut. Det innebär att de har ett ansvar för den löpande
verksamheten och för att genomföra enskilda fullmäktigebeslut.

1.1.1 Krisledningsnämnd
Kommunfullmäktige har med stöd av lagen om extraordinära händelser utsett
kommunstyrelsen att vara kommunens krisledningsnämnd.
Krisledningsnämndens ansvar och befogenheter vid en samhällskris regleras av
lagen (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och i
reglemente för krisledningsnämnden och krisledningsnämndens
delegationsplan. Vid extraordinär händelse är krisledningsnämnden ansvarig
och får överta verksamheten eller delar därav från andra nämnder i den
utsträckning som fullmäktige beslutat.
Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse
medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden får på nämndens vägnar
besluta i brådskande fall. Sådant beslut ska därefter snarast anmälas till
nämnden som tar över ansvaret när den är samlad. Fullmäktige får besluta att
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.
Vid en extraordinär händelse krävs inom kommunen en övergripande operativ
ledning. Dess främsta uppgift är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på
kommunens område, fatta nödvändiga beslut och tänka framåt samt skapa en
analysgrupp som arbetar med alternativ händelseutveckling.

1.2 Kommunens organisation inklusive hel- och
delägda bolag och förbundssamarbeten
Hällefors kommuns politiska och tjänstemannaorganisation består av följande:
Kommunfullmäktige med totalt 31 antal ledamöter, 18 ersättare och som
sammanträder 10 gånger per år.
•
•
•
•

Kommunen har 3egna nämnder med tillhörande förvaltningar och
kommunstyrelse.
En nämnd och förvaltning i samverkan med Nora, Ljusnarsberg,
Lindesberg och Hällefors kommun.
Ett helägt bolag.
Ett förbund där Nora, Ljusnarsberg, Lindesberg och Hällefors kommun
är delägare.

Se organisationsskiss nedan.
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Förvaltningsstruktur
Kommunen har en förvaltning; kommunstyrelsen. Kommunen har en
kommunchef, ekonomichef, kanslichef, omsorgschef, bildningschef samt en
HR chef. till detta finns även en näringslivsstrateg, kultur och fritidschef, IT
chef samt en samhällsstrateg.
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Kommunstyrelsen KS

Kommunchef

Samhällsbyggnads
förvaltningen
Bergslagen
Samhällsbyggnads
förbundet
Bergslagen

Stab
Kanslichef
Samhällstrateg

Bergslagens
Räddningstjänst

Webbadministratör
Nämndsekreterare
Kultur och fritidschef
Näringslivsansvarig

Internservice

Hällefors Bostads
AB

Ekonomienhet

Bildningsförvaltning

Omsorgsförvaltning

Barnomsorg,

Äldreomsorg,

Grundskola, Gymnasium,

Funktionsnedsättning,

Komvux, SFI, Måltid,

Ifo,

Kultur och Fritid

Arbetsmarknad/Integration

1.3 Vilka författningar som beaktats i redovisningen av
risk- och sårbarhetsanalysen
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5) om
kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser;
Övriga:
Epizootilag (1999:657)
Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor
Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor
Lag (2006:263) om transport av farligt gods
Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga
elanvändare
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)
Säkerhetsskyddslagen 2018:585

1.4 Övergripande beskrivning av kommunens
geografiska område såsom geografi, demografi,
infrastruktur och näringsliv
Hällefors kommun är en kommun i nordvästra delen av Örebro län i landskapet
Västmanland. Kommunen gränsar i väster mot Filipstads kommun (Värmland)
och i norr mot Ludvika kommun (Dalarna). Kommunens yta uppgår totalt till
1151 kvadratkilometer. I Hällefors kommun bor det drygt 6900 invånare.
Centralort är Hällefors med ca 4500invånare och näst största ort är Grythyttan
på ca 800 invånare. Övriga är fördelade på mindre byar som Hjulsjö, Sikfors,
bredsjö, Saxhyttan, Sävsjön, Silvergruvan och Rockesholm. Hällefors kommun
är ca 1200kvadratkilomter stort med en fördelning av ca 1/5 del vatten.
Kommunen består till huvuddelen av skogsmark.
Den till kommuninvånarantalet lilla kommunen kräver stor aktiv samverkan
med andra kommuner för en effektiv resursanvändning och för att kunna ge
kommunmedlemmarna samma service som i övriga kommuner. Av dessa
anledningar har kommunen samverkan med i första hand med kommunerna
inom KNÖL (kommuner i Norra Örebro län) det vill säga Hällefors,
Lindesberg och Nora, vilka har två gemensamma nämnder,
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Bergslagens överförmyndarnämnd
samt ett gemensamt kommunalförbund, Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är myndighetsnämnd som svarar för
bland annat för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen,
Alkohollagen, Lagen om tobak och liknande produkter, Lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel. Därtill fullgör Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen kommunens uppgifter inom Plan- och bygglagen, Lagen om
bostadsanpassningsbidrag samt energi- och klimatrådgivning.
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är bland annat ett tekniskt
kommunalförbund som arbetar inom områdena gata/trafik,
park/skog/naturvård, idrott, lokalvård, vatten och avlopp samt återvinning.
Utöver vad som ovan angivits, finns en nära samverkan på flertalet områden
mellan KNÖL-kommunerna i nätverksform.
Hällefors kommun ingår även i Bergslagens räddningstjänst där östra
Värmland, Karlskoga och Hällefors ingår.
Näringslivet i kommunen består till stor del av stål och skogsnäring. I tillägg
till det även en växande besöksnäring och verksamhet kopplat till mat och
dryck.
I Hällefors kommuns geografiska ansvarsområde så finns flera riksvägar samt
järnvägssträckningen Ställdalen-Kil med koppling till både Gävle- och
Göteborgs hamn. Med de näringar som finns så är antalet transporter av gods
och råvaror högt i kommunen. Mycket av godset går även via riksvägarna 63,
244 samt 205.

15

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod
2.1 Uppdrag
Varje kommun är skyldig enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ska under det första
kalenderåret vid ny mandatperiod göra en analys av vilka risker, hot och
samhällsstörningar som kan inträffa samt hur dessa händelser kan påverka den
egna verksamheten. Dessa risker kan vara eller leda till en extraordinär
händelse. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys som redovisas skriftligen till länsstyrelsen. Med extraordinär
händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
Denna risk- och sårbarhetsanalys är en öppen handling.

2.2 Syfte och mål
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att:
•
•
•
•
•

kartlägga hot, risker och sårbarheter inom kommunen
utgöra en grund i kommunens krisberedskapsarbete
öka medvetenheten och stärka kunskapen samt ge beslutsunderlag för
beslutsfattare och verksamhetsansvariga
ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten
och anställda
ge underlag för samhällsplanering

Målet är att risk- och sårbarhetsanalysen och krisberedskapsarbetet ska ligga till
grund för förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar i syfte
att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och minska
samhällsstörningarnas skadlighet på människors liv, hälsa egendom och miljö.

2.3 Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsarbetet
Denna risk- och sårbarhetsanalys har utformats i enlighet med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings riskoch sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6). Länets kommuner, Region Örebro län
och Länsstyrelsen i Örebro län har bedrivit ett gemensamt arbete för att likrikta
och utveckla risk- och sårbarhetsanalyserna. Sedan 2014 finns ett
länsgemensamt enhetligt stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser.
Sammanställningen av Hällefors kommuns risk-och sårbarhetsanalys är i
huvudsak baserad på det interna riskanalysarbetet samt med de externa parter i
kommunen som deltagit i riskanalysarbetet.
Riskinventering är genomförd med kärnverksamheterna i kommunen och då i
respektive ledningsgrupp. i tillägg till det så är riskinventering utförd med de
största aktörerna i kommunen. Där ingår bland annat infrastrukturen.
Sammanställningen av den inventeringen är basen för vilka områden och objekt
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som det sedan har utförts riskanalys på. Utifrån riskanalyserna så har en
åtgärdsplan upprättats.
Sammanställningen av Hällefors kommuns risk- och sårbarhetsanalys är i
huvudsak baserad på internt arbete med risk- och krishantering i form av
workshops som genomförts. Riskidentifieringen utgår från kommunens
förutsättningar där varje förvaltning har fått analysera risker och sårbarheter
inom sitt verksamhetsområde. Varje förvaltning inom Hällefors kommun har
via ledningsgruppen i respektive förvaltning har arbetat med risk- och
sårbarhetsanalysen. Processen riskanalys ska systematiskt identifiera samhällsoch verksamhetsstörningar, bedöma hur troligt det är att händelserna inträffar,
bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera verksamhetens
sårbarheter, samt bedöma förmågan att hantera olika påfrestningar. En
grovanalys genomfördes för att kartlägga identifierade risker samt prioritering
av dessa. Genom en grovanalys får man en översiktlig bild över alla tänkbara
risker inom varje verksamhet. Processen har följt de olika steg som återfinns i
bilden nedan.

Det största analysarbetet skedde i förvaltningsgrupper och har i de flesta fall
utförts med överseende av kris och beredskapssamordnare. Materialet har sedan
bearbetas för att utgöra grunden i den kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalysen och sammanställningen har sedan förankrats i
kommunledningsgruppen. Till viss del har även material från kommunens
tidigare risk- och sårbarhetsanalys använts. Ytterligare information från
specifika verksamheter inom kommunens geografiska område med särskild
kunskap om olika delar av kommunens risk- och sårbarhetsarbete samt
kommunens förmåga att hantera kriser har även tillämpats. Kris och
beredskapssamordnare har även träffat representanter för de kommunala
bolagen samt haft möten med andra externa och privata aktörer.
Kommunens risk- och sårbarhetsanalyser har de senaste åren fokuserat på risker
som exempelvis översvämningar, störningar i elförsörjningen och
skogsbränder. Sociala risker är inget nytt fenomen i samhället, och inte heller
arbetet för att förebygga riskerna. Men kunskapen om hur sociala risker ska
ingå i en mer sammansatt bedömning av samhällets risker och sårbarheter är
däremot begränsad.
Arbetsprocessen har följt dessa steg:
1. Vad är skyddsvärt?
2. Riskbedömning och riskvärdering
3. Förmågebedömning
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4. Föreslå åtgärder

Skyddsvärt

Riskbedömning
och
riskvärdering

Förmågebedömning

Åtgärdsförslag

Arbetsgruppen har träffats två gånger under hösten och genomfört de olika
stegen. Utifrån steg ett och två utformades två scenarier som analyserades
djupare (se bilaga 2) och slutligen åtgärdsförslagsförslag.

2.3.2 De interna, externa och privata aktörer som deltagit i
arbetet
De aktörer som deltagit i risk och sårbarhetsanalysen är: kommunförvaltningen,
Hällefors bostads AB, Ovako, frivilliga resursgruppen, Ellevio, Värmevärden,
Region Örebro län, Svenska kyrkan, Karlskoga energi och miljö AB.

2.3.3 Vilket material och underlag som använts för arbetet
med risk- och sårbarhetsanalysen
Föregående risk- och sårbarhetsanalys har varit grunden för denna risk- och
sårbarhetsanalys. Vidare har det tillsammans med länets kommuner,
Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län utarbetade länsgemensamma
stödet i arbetet med risk-och sårbarhetsanalyser utgjort ett fundament. Vidare
har arbetsmaterial från Hällefors kommuns verksamheter samt från det
övergripande arbetet med de privata aktörerna i kommunen utgjort grunden till
denna risk-och sårbarhetsanalys.

2.3.4 Gjorda avgränsningar med motiv
Utifrån de identifierade och värderade riskerna inom kommunens ansvarsområde
har en avgränsning skett. Att genomföra en sårbarhetsbedömning av alla
identifierade risker och hot är tid- och resurskrävande och är inte rimligt att göra
varje år. I år fick dock alla förvaltningar analysera riskerna som hade sin grund i
det länsgemensamma stödet för RSA-arbetet men med fokus på de risker som
påverkar just deras verksamhet. Riskerna som förvaltningarna inte ansåg ge några
direkta konsekvenser för verksamheten bedömdes bara ytligt. De andra riskerna
analyserades djupare gällande vilka konsekvenserna skulle bli samt vilka åtgärder
som redan är vidtagna samt vilka möjliga åtgärder som finns för att kunna minska
sannolikheten eller konsekvensen och/eller förbättra krishanteringen.
Avgränsningar gjordes även i det geografiska området men i vissa fall så går
avgränsingen ändock utanför kommungränsen, främst då det gäller vattendrag och
dammar.
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3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område
Redovisningen av identifierad samhällsviktig verksamhet bör utgå från
nedanstående sektorer och funktioner:
Samhällssektor
Med samhällssektor avses i detta sammanhang de olika områden inom vilka
viktiga samhällsfunktioner finns och samhällsviktig verksamhet kan
identifieras.
Viktig samhällsfunktion
Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som
upprätthåller en viss funktionalitet. Varje sådan funktion ingår i en eller flera
samhällssektorer och upprätthålls av en eller flera samhällsviktiga
verksamheter.
Samhällsviktig verksamhet
Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, anläggningar, noder,
infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätthållandet
av viktiga samhällsfunktioner.
Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av viktiga
samhällsfunktioner vid allvarliga händelser eller kriser bör identifieras som
samhällsviktig.
Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse.
Nationellt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller
störning i verksamheten kan leda till allvarliga nationella eller internationella
konsekvenser.
Regionalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller en
störning i verksamheten kan leda till allvarliga regionala konsekvenser.
Lokalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller en
störning i verksamheten kan leda till allvarliga lokala konsekvenser.
Lokalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller en
störning i verksamheten kan leda till allvarliga lokala konsekvenser.

19

Samhällssektor

Exempel på viktiga samhällsfunktioner
per samhällssektor 8

Energiförsörjning

Produktion av el, distribution av el,
produktion och distribution av fjärrvärme,
produktion och distribution av bränslen och
drivmedel.

Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala
betalningssystemet, värdepappershandel.

Handel och industri

Bygg- och entreprenadverksamhet,
detaljhandel, tillverkningsindustri.

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Akutsjukvård, läkemedels- och
materielförsörjning, omsorg om barn,
funktionshindrade och äldre, primärvård,
psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och
människor.

Information och kommunikation

Telefoni (mobil och fast), internet,
radiokommunikation, distribution av post,
produktion och distribution av dagstidningar,
webbaserad information, sociala medier.

Kommunalteknisk försörjning

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering,
renhållning, väghållning.

Livsmedel

Distribution av livsmedel, primärproduktion
av livsmedel, kontroll av livsmedel,
tillverkning.

Offentlig förvaltning och
konsulär verksamhet

Lokal ledning, regional ledning, nationell
ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk.

Skydd och säkerhet

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet,
militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning,
polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst,
tullkontroll, gränsskydd och
immigrationskontroll, bevaknings- och
säkerhetsverksamhet.

Socialförsäkringar

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringen.

Transporter

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport,
vägtransport, kollektivtrafik.

8

Tabellen är hämtad från MSB (2014) Vägledning för samhällsviktig verksamhet Publ.nr:
MSB620 - januari 2014 ISBN: 978-91-7383-392-9
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4. Identifierade kritiska beroenden för
kommunens samhällsviktiga verksamhet
Samhället präglas av en ökad komplexitet med många beroendeförhållanden.
Beroenden är inte statiska utan är föränderliga över tid på grund av ny teknik,
affärslogistik, specialisering, osv. Kritiska beroenden är beroenden som är
avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera.
Dessa beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning relativt
omgående leder till nedsättningar i funktioner, som kan få till följd att en
allvarlig händelse inträffar. Den drabbade verksamheten kännetecknas av att
den saknar uthållighet, redundans och möjlighet att ersätta eller fungera utan
den resurs som fallit bort. 9
Kritiska beroenden kan betraktas som sårbarheter som varje verksamhet bör
känna till och kunna hantera och återfinns inom följande samhällsviktiga
områden:
• teknisk infrastruktur, exempelvis elförsörjning, VA funktion och elektronisk
kommunikation
• verksamhetsnära system, exempelvis IT-system och journalsystem
• samhällsviktiga funktioner, exempelvis vård och omsorg, specialistfunktioner,
nyckelfunktioner
• information, exempelvis intern och extern kommunikation, webb och press
• transporter, varor och tjänster, exempelvis it-support, servicefunktioner,
sjukvårdsmateriel och läkemedel.

4.1 Kontinuitetsplanering
Kontinuitetsplanering handlar om att säkerställa en rimlig lägsta driftnivå inom
en verksamhet, oavsett vilken störning verksamheten utsätts för.
Kontinuitetsplanering handlar om ”att skapa systematisk motståndskraft,
robusthet och säkerställa organisationens leveransförmåga för att ordinarie
verksamhet ska kunna bedrivas på en acceptabel nivå, oavsett störning”. 10
Tillskillnad från Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), som tydliggör och gör
oss medvetna om olika risker som finns i vår närhet samt hur sårbara vi är för
dem, utgör kontinuitetsplanering den nästkommande delen som syftar till att
vidta åtgärder för att vi inte ska vara lika sårbara för de risker som identifierats i
RSA.

9

Socialstyrelsen (2015) Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2015 Artikelnummer
2015-11-4

10

(Länsstyrelsen i Örebro län , 2017)
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Kontinuitetsplanering är viktigt både vad gäller det förebyggande arbetet vid
grundberedskap, likväl som det är viktigt i det förebyggande arbetet inför höjd
beredskap. Eftersom störningar kan inträffa både under grundberedskapen och
höjd beredskap, om än i olika utsträckning är det av vikt att vara förberedd på
hur störningar ska hanteras inom sin verksamhet.
Vad gäller samhällsviktiga verksamheter är det viktigt att bedriva ett
systematiskt säkerhetsarbete. I ett sådant arbete inkluderas både risk- och
sårbarhetsanalyser/ riskanalyser och kontinuitetsplanering. Detta ska göra
verksamheterna mer robusta och därmed kunna hantera olika
samhällsstörningar.
Ett genomförande av en kontinuitetsplanering kräver ett engagemang och en
viss avsättning av tid. Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram ett koncept hur
en kontinuitetsplanering kan tas fram. Den innefattar dels två
workshoptillfällen samt tid för rapportskrivande. 11

11

(Länsstyrelsen i Örebro län , 2017)
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5. Identifierade och analyserade risker för
kommunen och kommunens geografiska
område
5.1 Riskidentifiering och riskanalys
Riskidentifiering
Riskidentifiering syftar till att identifiera extraordinära händelser och
förhållanden inom kommunens egen verksamhet och det geografiska området
som innebär ett hot eller en risk. Resultatet av riskidentifieringen bör vara
riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier (typhändelser) och omfattar risker
och hot inom följande områden.
•
•
•
•
•

naturolyckor
andra olyckor
teknisk infrastruktur och försörjningssystem
antagonistiska hot och social oro
sjukdomar 12

Riskanalys
Riskanalysen utgår från ett urval av de identifierade riskerna. De utvalda
riskerna utvecklas till mer utförligt beskrivna riskscenarier. Riskanalysen
innehåller även en värdering av hur sannolikt det är att scenariot ska inträffa
och vilka direkta konsekvenser som det medför. I de fall då
sannolikhetsbedömningen är förenad med allt för stor osäkerhet kan
bedömningen utelämnas. Utgångspunkten för konsekvensbedömningen är
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden
som rättssäkerhet och demokrati, samt skador på egendom och miljö.
Vid konsekvensbedömningen kan inledande slutsatser dras om sårbarhet och
brister i förmåga, vilka sedan sammanfattas tillsammans med andra slutsatser i
punkten 7.

5.2 Typhändelser
Naturolyckor och extrema väderhändelser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Värmebölja
Torka och vattenbrist
Storm
Snöoväder
Översvämning
Skyfall
Ras och skred
Skogsbrand
Åska*
Solstorm*

12

MSB (2011) Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Publikationsnummer: MSB245
- april 2011 ISBN 978-91-7383-129-1
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Andra olyckor
11
12
13
14
15
16
17
18

Anläggningar med hantering av farliga ämnen
Farligt gods
Allvarlig händelse i publikt område
Stor trafikolycka (tåg/väg/flyg/båt)
Brand i särskilda objekt
Händelse på annan plats med stora konsekvenser för kommunen
Dammbrott*
Kärnteknisk olycka*

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
19
20
21
22
23
24
25
26

Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem
Störningar i livsmedelsförsörjningen
Störningar i finansiella system
Störningar i elförsörjningen
Störningar i elektroniska kommunikationer
Störningar i värmeförsörjningen
Störningar i drivmedelsförsörjningen
Störningar i transporter

Antagonistiska hot och social oro
27
28
29
30

Hot och pågående dödligt våld
Terror/våldsbejakande extremism
Social oro
Subversiv verksamhet

Sjukdomar
31 Epidemi/pandemi
32 Epizooti och zoonos

5.3 Identifierade typhändelser med definitioner
Hällefors kommun har under åren 2015-2019 varit förskonad från större
olyckshändelser eller kriser. Det som har noterats är skogsbränder i begränsad
omfattnings samt viss social oro. Social oro noteras ofta i anslutning sommaren
och vid skolstart.

5.3.1 Naturolyckor och extrema väderhändelser
Det finns olika sorters extrema väderhändelser och en del är våldsamma, till
exempel ett häftigt ösregn eller en storm. Andra byggs upp genom att någon
viss väderlek dominerar under en längre tid, till exempel en värmebölja eller
osedvanligt kallt väder. En längre period med torka eller ihållande regn kan
också leda till extrema förhållanden 13. En av klimatförändringarnas effekter är

13

(SMHI, u.d.)
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att det kommer bli allt vanligare med extrema väderhändelser som i sin tur kan
ge ökade problem för olika samhällsviktiga verksamheter 14.

5.3.1.1 Värmebölja
Värmebölja definieras av SMHI som en sammanhängande period då dygnets
högsta temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck 15. Extrema och
långvariga värmeböljor medför olika stora risker för olika individer beroende
på deras hälsotillstånd. Det är framförallt sårbara grupper som äldre, sjuka och
barn, som löper stor risk. Det kan även ge flera problematiska effekter på miljö,
ekonomi och infrastruktur. Sammantaget kan det innebära sårbarhet för viktiga
samhällsfunktioner som tillgång och kvalitet på vatten samt stora ekonomiska
förluster i jord- och skogsbruket 16. Med ett varmare klimat ökar också
problemen med skadegörare, växtsjukdomar och ogräs 17.
En värmebölja innebär en stor påverkan för omsorgsverksamheten i
kommunen. Särskilt i riskgrupper där långvarig värme kan ge dödsfall. Det ger
samtidigt en ansträngande arbetssituation för de anställda.

5.3.1.2 Torka och vattenbrist
Utifrån nationella och internationella klimatscenarier framgår att torka och
vattenbrist med stor sannolikhet kommer bli mer frekvent förekommande i
framtiden. Under sommaren 2018 rådde torka i nästan hela Sverige. Detta
berodde på en mycket låg nederbördsmängd i samband med höga
temperaturer. 18
Torka uppstår till följd av att det under en lång tidsperiod endast fallit små
nederbördsmängder. Torka är ett vitt begrepp och kan innefatta små
nederbördsmängder, låg markfuktighet, låga vattennivåer i sjöar, låg
grundvattennivå, etc. Torka innebär att vattenmängden minskar i naturen vilket
kan leda till att tillgången på vatten minskar. Det kan få stora konsekvenser för
människan och samhället i stort. 19
Som nämnts ovan kan torka leda till minskad mängd vatten i naturen.
Vattenbrist kallar vi situationen när tillgången på livsmedlet är mindre än
efterfrågan. Vattenbrist kan innebära att det antingen råder brist på grundvatten
eller ytvatten, men det kan också beskriva en situation där det samtidigt råder
brist på båda. 20
Vattenbrist kan också uppstå i en situation där tillgången på grundvatten och
ytvatten är god, men möjligheten att rena vattnet till livsmedelskvalitet är
bristfällig. I denna rapport hanterar vi den typen av situationer under rubriken
"störningar i dricksvattenförsörjning".
Sommaren 2018 med den värme och torka som då var påverkade Hällefors
kommun i relativt liten omfattning. De kända effekterna som blev var att några
14

(FOI, 2008)
(SMHI, 2011) Värmebölja
16
(Länsstyrelsen i Örebro Län, 2011)
17
(Jordbruksverket, 2012)
18
(SMHI, 2018)
19
Ibid.
20
Ibid.
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enskilda brunnar sinade samt att nivåerna i de små till medelstora
vattentäkterna låg under den normala nivån. Hällefors kommun tar huvuddelen
av sitt vatten från stora vattentäkter och där höll sig nivåerna bättre.
Desto större effekt har det fått på skogsbruket där skogen på grund av torkan
inte har haft den motståndskraften som den behöver mot tex. granbarkborre.
Det finns därför stora områden som är angripna där skogen är förstörd och har
gett stora ekonomiska konsekvenser för markägare.

5.3.1.3 Storm
Kraftiga stormar där träd knäcks eller rycks upp med rötterna och elledningar
som slits sönder kan få allvarliga konsekvenser för länet och samhället i form
av skador på infrastruktur 21. Detta kan leda till sekundära störningar i t.ex. i
livsmedels- och drivmedelsförsörjning.
En kraftig storm kan medföra stora problem i kommunen med tanke på
skogskaraktären av landskapet. t.ex. hemtjänst, räddningstjänst samt övriga
tjänster som är beroende av vägnätet kan få stora problem. Det förekommer
även stora områden i kommunen som fortfarande har luftledningar för
elförsörjning.

5.3.1.4 Snöoväder
Snöoväder kännetecknas av ihållande nederbörd i form av snö som medför
stora snömängder på marken. Det bildar problem med att hinna få bort
snömassorna, trafikstörningar och minskad framkomlighet på vägar. Ett
snöoväder innebär ofta kraftiga vindar, som gör att mängden snö samlas på
vissa punkter. Snön som lägger sig på tak på byggnader kan orsaka kollaps på
grund av stor tyngd. Elavbrott är en vanlig konsekvens av ett snöoväder.
Snömängderna som kom över södra och mellersta Sverige under vintern 2009–
2010 är enligt SMHI historiskt återkommande ungefär vart tionde år. Vintern
Mycket snö kan leda till störningar i samhällsviktig verksamhet eftersom de
påverkar framkomligheten på järn- och riksväg vilket i sin tur kan leda till att
transporter och leveranser påverkas negativt. Elförsörjning och ibland
vattenförsörjning påverkas också och tak kan kollapsa.
Hällefors kommun har genom tiderna varit en snörik kommun. Snömängden i
den norra delen av länet kan skilja sig stort från den södra. De sista fyra åren
har dock den totala mängden snö varierat. Kraftiga snöfall under kort tid kan ge
en viss samhällstörning. Främst då en kan hindra utryckningsfordon.

5.3.1.5 Översvämning
Översvämningar uppstår ofta efter perioder då riklig nederbörd eller
snösmältning och isproppar får sjöar och vattendrag att svämma över.
Avrinningsområden, topografi och geologi är aspekter som är avgörande i hur
översvämningen utvecklas. Översvämningar kan även orsakas av brustna
dammar och fördämningar eller vid kraftiga skyfall. Vid höga flöden orsakas på
kort tid stora ekonomiska och strukturella skador. Genom störningar i
vattenreningen påverkas även förutsättningarna för sanitet och hygien vilket

21

(SOU, 2007) s. 124
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skapar grogrunder för smittspridning. Klimatförändringarna förväntas öka
frekvensen på översvämningar i ett framtida klimat 22.
I Hällefors kommun är de flesta flöden reglerade via dammar. Då det kan ha
negativa effekter på växt och djurliv så kan det likväl även ge fördelar i
reglering av höga flöden. Hällefors kommun har inte på senare tid drabbats av
översvämningar i någon större grad där det gett störningar eller stora
ekonomiska skador. Om hot om översvämning finns så sker det oftast vår och
höst.

5.3.1.6 Skyfall
Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är
definitionen av ett skyfall, 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm
nederbörd per minut 23.
En trolig följd av klimatförändringar är att korttidsnederbörd och däribland
skyfall kommer få en tätare återkomsttid. Det går ännu inte att göra några
prognoser på mängderna eller var skyfallen kommer öka i störst utsträckning. 24
Konsekvenserna av ett skyfall får stor påverkan i urbana områden på grund av
utbredd infrastruktur och byggnadstäthet. Många samhällsviktiga verksamheter
återfinns också i urbana områden, skadeverkningar på sådan verksamhet kan få
stora konsekvenser både ekonomiskt för samhället i stort, men också för att
befolkningen drabbats. 25
Hällefors kommun har i de senaste 4 åren inte haft skyfall i den grad att den
gett större infrastrukturella skador. Under våren 2019 kom dock ett par skyfall
som gav problem på det mindre vägnätet. Vägtrummor som blev bortspolade
samt att vissa vägar blev underminerade. I övrigt kan skyfall ge effekter kring
Svartälven där det kan finns risk för ras.

5.3.1.7 Ras och skred
Ras har inträffat i länet i samband med höga flöden i vattendrag och
sannolikheten är medelhög. Ras och skred är plötsliga och snabba processer
som kan få allvarliga konsekvenser och inträffade ras har hotat bebyggelse och
raserat vägar, järnvägar, broar och elledningar. Klimatanalyser för Örebro län
visar på en ökning av nederbörden vilket påverkar jordars stabilitet negativt,
vilket i sin tur ökar faran för ras och skred.
Enligt undersökningar av Statens geotekniska institut kommer säkerheten och
jordslänters stabilitet försämras med 5–30 procent i och med ett förändrat
klimat. De flesta ras och skred inträffar under vår och höst då trycket i markens
porer är högt till följd av till exempel intensiv nederbörd och snösmältning.
Hällefors kommun har ett par områden efter Svartälven där det finns risk för
skred och ras och då framförallt vid höga flöden och skyfall.
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5.3.1.8 Skogsbrand
En brand kan uppstå på grund av mänsklig aktivitet, till exempel oaktsamhet
vid grillning, gräseldning och rökning. En brand kan också uppstå på grund av
naturfenomen och felaktig teknik. Vid bränder är det ofta brandröken som är
det största hotet mot människor och djur 26. När luftfuktigheten och
temperaturerna når vissa nivåer skapas förutsättningar för väldigt snabba
brandförlopp och med klimatförändringar kan det väntas bli ännu vanligare.
Några exempel är branden i Västmanland 2014 och skogsbränderna sommaren
2018. Hällefors kommun består till stora delar av barrskog. Risken för en stor
skogsbrand är stor allsynnerhet om det råder de förutsättningar som var under
sommaren 2018 med hög värme och torka. Kommunen råkade ut för ett antal
skogsbränder men de kunde släckas relativt snabbt. Räddningstjänstens
strategiskift där man bekämpar skogsbränder med en större styrka initialt än
vad man gjorde förr har gett resultat.

5.3.1.9 Åska*
Ungefär 2000 åskväder pågår ständigt runt jordklotet. Eftersom åska gynnas av
hög temperatur och fuktig luft är frekvensen högst i tropiska områden. I Sverige
kan åska uppträda närsomhelst på året men de flesta åskdagarna inträffar i
perioden juni–augusti. Åska är vanligare vid kusterna (Västkusten 25–30
åskdagar/år) och södra eller mellersta Sverige och mindre vanligt i Norrland
och fjällområdena (Lapplandsfjällen 1–3 åskdagar/år). Örebro län ligger i ett
område som i genomsnitt har runt 20 åskdagar per år. Åska är ett begränsat
väderfenomen som normalt inte innebär någon omfattande åverkan eller skador
på samhällsviktig infrastruktur, men dagens elektronik är ofta åskkänslig 27.
Eventuellt kan klimatförändringarna också medföra gynnsammare
förutsättningar för bland annat åska i framtiden 28.
Hällefors kommun har inte haft några större skador orsakade av åska. Största
risken med åskoväder är om förutsättningarna är som under sommaren 2018
med torka. Åskan var då upphov till ett flertal skogsbränder.

5.3.1.10 Solstorm*
Solen gör konstant av med den energi som uppkommer i solens kärna när väte
omvandlas till helium. Tidvis får solen mycket kraftiga energiutbrott som består
av strålning eller laddade partiklar, så kallade solstormar. Utbrotten av laddade
partiklar kallas för koronamassutkastningar och kan orsaka geomagnetiska
stormar på jorden 29.
När solstormar riktas mot jorden kan de påverka jonosfären och störa ut de
radiovågor och satellitsignaler som antingen ska studsa mot jonosfären eller
passera genom den. Solstormar kan även framkalla elektriska fält i jordytan.
Strömmarna kan orsaka störningar bland annat i elnätet och telenätet, i
signalsystemen för tågtrafik, samt orsaka korrosion i rörledningar 30.
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5.3.2 Andra olyckor
I vårt samhälle inträffar ständigt små och stora olyckshändelser som drabbar
vårt land, våra kommuner och våra medborgare. Svåra och större olyckor är
sådana olyckor som drabbar flera individer. Beroende på vilka typer av olyckor
och var dessa sker i samhället kan verksamheter som är samhällsviktiga
påverkas i större eller mindre omfattning. En del händelser går att förutse och
till viss del förebygga och samtidigt ha en beredskap för att begränsa
konsekvenserna vid en eventuell olycka. Olyckshändelser av större karaktär där
exempelvis farligt gods och många människor är inblandade kan innebära stora
utmaningar för samhället att hantera.

5.3.2.1 Anläggningar med hantering av farliga ämnen
Till farliga anläggningar brukar räknas alla anläggningar som genom sin
verksamhet kan orsaka brand, kemikalieutsläpp och explosioner, och som
genom sina farliga egenskaper kan skada människor, miljö och egendom. 31
5.3.2.2 Farligt gods
Miljontals ton av farligt gods transporteras varje år på vägar och järnvägar i
Sverige, och även med båt och flyg. Farligt gods är ämnen och föremål som på
grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv,
hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan till exempel ha
explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper 32.
Centralorten Hällefors delas av både järnvägssträckan Ställdalen-Kil och
riksväg 63. Farligt gods transporteras dagligen på väg och järnväg genom
tätorterna. Den potentiella risken för olycka kan ses som hög men det har
historiskt sett skett väldigt få olyckor.

5.3.2.3 Allvarlig händelse i publikt område
En allvarlig olycka eller en katastrof i samband med ett sådant evenemang kan
få stora konsekvenser för kommunen. En av svårigheterna med att samla
väldigt många människor på en begränsad yta är att även en liten initial
händelse kan leda till en serie av omständigheter som snabbt får allvarliga
konsekvenser. Inga publika evenemang är riskfria och olyckor och katastrofer
sker så gott som årligen. Kraven på den som arrangerar ett sådant evenemang
att ta till förebyggande säkerhetsåtgärder är därför höga, men olyckor kan ändå
inträffa.
Ur ett samhällsperspektiv finns riskerna framförallt i att en stor mängd
människor kan komma att påverkas vid en sådan händelse, vilket kan få
effekter på personaltillgång och få stora psykosociala konsekvenser. Sådana
scenarier leder också till en mycket hög belastning på vård, omsorg och
informationsflöden.
Inom Hällefors kommunen finns ett antal platser där många personer samlas
t.ex. Krokbornsparken som arrangerar några evenemang varje år, Södra Hyttan
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med sin årliga festival etc. I övrigt så sker en del idrottsevenemang och
motorsporttävlingar.

5.3.2.4 Stor trafikolycka (tåg/båt/flyg/väg)
Med stora olyckor avses olyckor med ett högt antal skadade eller avlidna,
normalt ses det inte som händelser med stora konsekvenser för samhällsviktig
verksamhet. Det som är avgörande beror på olyckans art, inblandade individer
samt geografiskt område. Utöver skadeläge och dödsfall kan de anses ha
konsekvenser för samhällsviktig verksamhet när omfattningarna på miljö eller
infrastruktur är signifikanta. Stora trafikolyckor, tågolyckor, flygolyckor samt
båtolyckor är alla exempel som kräver att kommunerna håller en viss
beredskap.
Hällefors kommun delas av både järnväg och väg. I och med detta finns alltid
risken för större olyckor. Hällefors kommun har varit förskonade från dessa.
Dock har flera mindre olyckor skett i anslutning till Riksväg 63.

5.3.2.5 Brand i särskilda objekt
De flesta bränder som inträffar kan hanteras av räddningstjänsten och får
mycket begränsad påverkan på samhällsviktiga funktioner. Dock kan brand i
vissa särskilda objekt få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och
människors möjlighet till vardagsliv. Några exempel kan vara brand i
samhällsviktiga anläggningar såsom värmeverk, ställverk, viktiga ledningsnät
eller uppställningsgarage för bussar. Men även bränder i anläggningar med
hantering av farliga ämnen, vissa lagerplatser och andra knutpunkter kan få
påverkan för människor i form av spridning av farlig rök eller att viktiga platser
på annat sätt blir otillgängliga.
Förutom villabränder så har kommunen inte drabbats av större bränder sedan
tidigt 2000 tal. Då var det en brikettfabrik som brann ned med stora materiella
skador för den enskilde företagaren.

5.3.2.6 Händelse på annan plats med stora konsekvenser för
kommunen
Erfarenheter från händelser som Estonia 1994, tsunamin i Sydostasien 2004,
terrorattacken i Stockholm 2017, och i viss mån även vulkanutbrottet på Island
2010, har visat att en händelse på en plats kan få konsekvenser inom andra
geografiska områden. Sådana händelser kan drabba vissa kommundelar eller
arbetsplatser särskilt hårt eller påverka ex. nyckelpersoner eller transporter i
sådan utsträckning att det får effekt på samhällsfunktioner. Behovet av
beredskap för psykosocialt omhändertagande av anhöriga och hemvändande
drabbade kan också bli påtagligt.
Vid händelser utanför kommunen så finns liten eller ingen möjlighet till
påverkan. Det som då är viktigt är hur man tar omhand personer som är bosatta
i kommunen. Vid en sådan händelse så har POSOM en viktig roll. Därför är det
av största vikt att en kommun har en väl sammansatt och utbildad POSOM
grupp.

5.3.2.7 Dammbrott*
Dammbrott kan inträffa till följd av bristfälligt underhåll av en damm men det
kan också inträffa på grund av till exempel elfel, underdimensionering eller
genom dominoeffekter om dammar uppströms brister. Höga dammar med stora
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magasin utgör den största risken och finns det bebyggelse nedströms kan
skadorna och konsekvenserna bli mycket allvarliga.
Den största risken för skador löper Hällefors kommun om dammen vid Lisjön,
Ludvika kommun, brister. Den reglerar huvudflödet för svartälven vilket, om
den brister kan ge stora skador främst då på övriga dammar som finns
nedströms. Det kan även ge störningar i elförsörjning då det finns ett antal
kraftverk vid dessa dammar.

5.3.2.8 Kärnteknisk olycka*
Örebro län har ingen kärnkraftsanläggning, men konsekvenserna av en olycka
någon annanstans skulle kunna bli katastrofala. Radioaktiva och nukleära
ämnen transporteras genom länet och används i viss verksamhet, bland annat
vid sjukhus i länet. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är problemen i
beredskapen för händelser med radioaktiva ämnen i synnerhet antagonistiska
händelser och att räddningstjänsten i allmänhet inte har någon praktisk
erfarenhet från ”vardagsolyckor”, eftersom olyckor med radioaktiva ämnen
inträffar ytterst sällan 33. Dessutom har län som Örebro län inte samma kunskap
om kärntekniska olyckor som kärnkraftslänen, vilket utgör en sårbarhet.

5.3.3 Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
Fungerande teknisk infrastruktur och försörjningssystem är viktiga inte bara för
samhällsviktig verksamhet och samhällets krisberedskap, utan också för den
enskilde individen. För att samhället ska kunna fungera behövs tillgång till el,
vatten, värme och telekommunikationer.
MSB har tagit fram förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för
försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme 34. Att just dricksvatten,
livsmedel och värme är grundläggande vid en kris i det moderna samhället blev
skrämmande tydligt då Japan drabbades både av en tsunami och en
kärnkraftsolycka våren 2011 35. Resultatmålen handlar bland annat om
miniminivåer för tillgång till dricksvatten, planering för att upprätthålla
livsmedelsförsörjningen och tillgång till uppvärmda utrymmen vid störningar i
värmeförsörjningen 36.

5.3.3.1 Störningar i dricksvattenförsörjningen
För människors överlevnad behöver vi tillgång till vatten i tillräcklig mängd
och av godtagbar kvalitet för dryck, till matlagning och personlig hygien osv. I
ett krisläge tillhör dricksvatten ett av de nödvändigaste behoven för den
enskilda individen och befolkningen som helhet.
De stora farorna i dricksvattenförsörjningen är sabotage, olycka där kemikalier
tränger ned i vattentäkt och tekniska fel. Alternativ elförsörjning finns och stora
delar av Hällefors tätort försörjs med självtryck under en tid.
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(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010) Risk- och sårbarhetsanalys
(MSB, 2011) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av
dricksvatten, livsmedel och värme
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(MSB, 2011) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av
dricksvatten, livsmedel och värme
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(MSB, 2011) Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjning av
dricksvatten, livsmedel och värme
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Största konsekvenserna får vård och omsorgsverksamheten om dricksvattnet
skulle försvinna alternativt förorenas. Spendrups bryggeri har delvis egen
vattenförsörjning till sin verksamhet men de har även kommunalt vatten till
delar av sin verksamhet. Ovako har egen vattenförsörjning till sin verksamhet.

5.3.3.2 Störningar i livsmedelsförsörjningen
Livsmedelsförsörjningens system är komplext och livsmedelsflödet innehåller
ofta många olika steg från råvara till färdig mat hos konsumenten.
Livsmedelsförsörjningen består av flera verksamheter som
livsmedelsproduktion, lager, dagligvaruhandel, restauranger och storkök.
Beroendet av fungerande tele- och datakommunikationer har successivt ökat i
och med den tekniska utvecklingen inom livsmedelssektorn 37.
Livsmedelsförsörjningen är starkt beroende av transporter i alla verksamheter.
Konceptet ”just in time” används inom livsmedelsförsörjningen och innebär att
lagerhållningen är liten och sker till stor del på vägarna. Transporter behövs för
att förflytta produkter i livsmedelskedjan och elförsörjningen är viktig för att
hålla igång de flesta verksamheter 38.
Det är troligt att en större störning i livsmedelsförsörjningen är en följdeffekt av
en annan typhändelse. Exempel på sådan skulle kunna vara värmebölja,
störningar i drivmedelsförsörjningen och/eller transportsektorn.
Livsmedelsförsörjningen i kommunen är en privat verksamhet och för
närvarade finns 6 livsmedelsbutiker i kommunen. I kommunens regi finns tre
tillagningskök samt två mottagningskök. Största störningar i
livsmedelsförsörjningen skulle eventuellt drivmedelbortfall alternativt
störningar i betalningssystem ge.

5.3.3.3 Störningar i finansiella system
I huvudsak kan betalningar ske med kontanter, betalkort, via girering (bankgiro,
postgiro och plusgiro) swish eller internetbank. Vid ett omfattande elavbrott
kan det bli problem för banker att genomföra överföringar. En störning i de
finansiella systemen kan också leda till sociala konsekvenser och oro i
samhället.
Kommunen skulle bli drabbat av störningar i de finansiella systemen men på
lokal nivå förutsätts att det lilla kommuninvånarantalet kombinerat med en
allmän stor personkännedom, skulle medföra ett temporärt lånesystem under en
viss tid.

5.3.3.4 Störningar i elförsörjningen
Elförsörjningen innefattar produktion, distribution och slutanvändning av el
som i sin tur består av tre systemnivåer med stamnät, regionnät och lokala nät 39.
Lokalnäten utsätts ofta för avbrott i samband med väderrelaterade händelser
medan region- och stamnäten inte är lika känsliga, särskilt inte stamnäten 40.
Ungefär 40 procent av avbrotten i elförsörjningen beror på väderrelaterade
problem 41. Även om de stora leverantörerna har grävt ner många elledningar
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under de senaste åren och därmed skapat större robusthet i näten i länet, är
sannolikheten för en störning i elförsörjningen medelhög och risken för
avgrävda kablar ökar istället. I dagens elberoende samhälle är vi sårbara utan el
och ett elbortfall får mycket allvarliga konsekvenser även för den enskilda
människan. Hur allvarliga konsekvenserna blir är bland annat beroende av hur
långvarig störningen är, hur stort område som berörs, samt av årstid och
väderlek. Konsekvenserna av ett omfattande elavbrott beror också på vilken
reservkraft med tillgång till bränsle och andra reservåtgärder som kan
användas.
Avbrott i elförsörjningen kommer att drabba alla samhällen hårt. Beroende på
årstid så kan det även bli problem med att hålla hushåll varma. Separata planer
finns framtaget för detta i form av styrel, där prioritering av verksamheter är
gjort.

5.3.3.5 Störningar i elektroniska kommunikationer
Elektroniska kommunikationsnät och tjänster spelar en allt viktigare roll i vårt
samhälle, i vardagen såväl som vid extraordinära händelser. Varje dag bidrar
elektronisk kommunikation till olika former av finansiella tjänster, hälso- och
sjukvård, arbete för samhällets skydd och säkerhet, transporter,
energiförsörjning och flera andra samhällssektorer.
Andra delar av samhället är också beroende av elektronisk kommunikation,
från enskilda medborgare till företag och andra organisationer. I vissa fall kan
medborgares liv och hälsa direkt påverkas av störningar och avbrott i
elektronisk kommunikation. 42
Andra utvecklingsmöjligheter, som en minskning av antalet oberoende
nätinfrastrukturer genom konsolidering och följderna av klimatförändringar,
kan öka flera risknivåer. Med nya användningsområden, från e-hälsa till
fjärrövervakning och kontroll av tekniska system, kan sårbarheter få allt större
negativ påverkan, både för den enskilde individen som samhället i stort. Om
samhällsviktiga användare i framtiden kommer att utnyttja mobila
kommunikationsnät för verksamhetskritisk kommunikation kommer också
riskbilden att påverkas. 43 Ytterligare en riskfaktor är bristande
säkerhetsanalyser i samband med trenden med ökande användning av
molntjänstser.

5.3.3.6 Störningar i värmeförsörjningen
Uppvärmningen är inte bara en komfortfråga utan även viktig för vår hälsa,
vatten, avlopp och byggnader. Nästan alla uppvärmningsformer är beroende av
en fungerande elförsörjning, i synnerhet fjärrvärmen. När uppvärmningen av
hus och lokaler slutar fungera, behöver det inte vara ovanligt kallt för att
samhället snabbt ska hamna i en krissituation. Fjärrvärmen är den huvudsakliga
formen för att värmeförsörja befolkningen. Fjärrvärmesystemen är starkt
beroende av transporter för en ständig tillgång till bränsle, eftersom det är svårt
att lagra så stora volymer som krävs. Detta är särskilt kritiskt för de
anläggningar som drivs med bio- och avfallsbränslen, med tanke på att det rör
sig om stora volymer som ska fraktas.

42
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(Post- och telestyrelsen, 2018) s42
(Post- och telestyrelsen, 2018) s61
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Stora delar av Hällefors och Grythyttans tätorter försörjs med värme av
Värmevärden. I övrigt så är de flesta hushållen egna värmesystem. Under
långvariga avbrott så kan evakuering bli nödvändig framförallt av människor
som är mera utsatta.

5.3.3.7 Störningar i drivmedelsförsörjningen
Dagens samhälle är beroende av fungerande drivmedelsförsörjning i form av
drivmedel för fordon, bränsle för uppvärmning av fastigheter, som energikälla i
industriprocesser och för att driva reservkraft. Förutom transportsektorn är
polis, räddningstjänst, bevakning, avfallshantering, akutsjukvård och
äldreomsorg beroende av drivmedel till sina fordon. Många samhällsviktiga
verksamheter är försedda med reservkraftverk och vid ett elavbrott behöver
dessa drivas med huvudsakligen dieselolja men också bensin. Den totala
förbrukningen för landets samtliga reservkraftverk motsvarar den mängd diesel
som normalt konsumeras i landet.
De flesta samhällsviktiga verksamheterna har bara diesel för några dagars drift
och inga kommuner i länet har idag egna lager av bränsle utöver detta. Vatten-,
avlopps- och fjärrvärmesystemen skulle drabbas vid en drivmedelsbrist på
grund av de indirekta transportberoendena. Vid en drivmedelsbrist skulle
samhällsviktiga verksamheter kunna drabbas hårt.
I Sverige finns fyra råoljehamnar som försörjer de fem oljeraffinaderierna i
landet, varav tre är drivmedelsraffinaderier. Transporter av oljeprodukter från
raffinaderier till depåer sker huvudsakligen med kusttanksfartyg, men även på
järnväg och till viss del med tankbil till små inlandsdepåer. Transporterna från
depå till tankställen och slutanvändare sker främst med tankbil. Fördelningen
av tankställen är ojämn över landet. 44
Det finns ett omfattande internationellt samarbete och avtal kring hantering av
oljekriser. Oljebolag och stora användare inom industrin och kraftvärmeverk är
skyldiga att hålla beredskapslager av råolja eller oljeprodukter motsvarande 90
dagars normalkonsumtion föregående år. Användningen av dessa lager regleras
av EU och IEA (International Energy Agency, på svenska Internationella
energirådet, vår anmärkning) enligt internationella överenskommelser. 45 ”Ett
långvarigt oplanerat stopp (halvår till år) i ett av de tre svenska raffinaderierna
bedöms inte orsaka allvarliga störningar i försörjningen av produkter till
marknaden. Det finns emellertid i en sådan situation risk för prisökningar, vissa
leveransstörningar och en minskning av beredskapslagren”. 46

5.3.3.8 Störningar i transporter
Hällefors har inom kommunens gränser tre större vägar i form av riksvägarna:
244 Nora-Hällefors, 63 Karlstad- Ludvika och 205 Karlskoga- Hällefors.
Störningar i det vägnätet skulle ge konsekvenser både för kommunen men även
för näringsidkare och privatpersoner som arbetspendelar till de in kringliggande
orterna. Vägnätet är i behov av större underhållsåtgärder då de är extremt
känsliga för väderpåverkan så som storm, snö etc. Gällande järnvägstrafiken så
löper Ställdalen-Kil banan genom kommunen. Den kan nog anses som den
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viktigaste noden för de större företagen i kommunen så som Ovako och Stora
Enso. Stora mängder material och gods går till och från deras verksamheter via
denna länk.
Klimatförändringarnas konsekvenser för vägnätet, kommer enligt klimat- och
sårbarhetsutredningen, att bli betydande 47. Höga flöden, översvämningar och
skyfall innebär ökad risk för översvämningar av vägar, tunnlar och broar, och
vägbankar riskerar att spolas bort 48.

5.3.4 Antagonistiska hot och social oro
Ett av de skyddsvärden som regeringen har pekat ut är demokrati, rättssäkerhet
och mänskliga fri- och rättigheter. Risker som misstro mot politiska
institutioner, sociala risker, informationspåverkan, propaganda och
antagonistiska hot kan få effekt på det skyddsvärda.

5.3.4.1 Hot och pågående dödligt våld
Inom flera verksamheter är våld och hot om våld ofta förekommande, det
kan rikta sig mot personal eller förekomma mellan individer. Det är viktigt
att våldsutsatta arbetsplatser arbetar systematiskt och löpande med denna typ av
problem, eftersom de utgör ett hot mot demokratin. Hittills har antalet allvarliga
incidenter i Örebro län varit få. Attentat mot verksamheter kan inträffa med
personskador eller dödsfall bland personal eller brukare som följd.
Pågående dödligt våld är en fråga som aktualiserats i Sverige under de
senaste åren. Pågående dödligt våld är ett samlingsbegrepp som försöker
beskriva grova våldsyttringar i publika eller folkrika miljöer som skolor,
arbetsplatser, köpcentrum eller biografer. Flera grova våldsfall har ägt rum i
olika länder runt om i världen, vilket leder till stor uppmärksamhet och oro
för att något liknande skulle kunna inträffa i Sverige 49.
Under början av 2000talet inträffade flera våldsdåd som närmast kan
beskrivas som en personlig våldsakt utan uppenbara avsikter. Det går inte
att utesluta att ett sådant dåd skulle kunna inträffa i Hällefors kommun. Den
typen av händelse skulle ställa stora krav på kommunens
krishanteringsförmåga och förmåga till psykosocialt omhändertagande.
Våldsyttringar som innebär pågående dödligt våld är mycket allvarliga fenomen
som är väldigt svåra att upptäcka i förväg. Trots att gärningsmännen ofta i
förväg signalerat till sin omgivning att de planerar att begå en våldshandling är
det svårt att sortera ut dess signaler från signaler som leder till andra typer av
utlopp och psykisk ohälsa. Hällefors kommuns kärnverksamheter har till viss
del rutiner och handlingsplaner för sådana händelser. Dock är det svårt att
förutse och förebygga enskilda våldshandlingar.
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5.3.4.2 Terrorism och våldsbejakande extremism
Under perioden 2015–2017 inträffade ett flertal större terrordåd runtom i
Europa. Attackerna, som både var i form av koordinerade attacker med bomber
och eldhandvapen och enklare attacker utförda av ensamma personer i olika
former av fordon, orsakade ett stort antal döda och skadade. Sverige drabbades
senast 2017 av ett terrorattentat i Stockholm med flera döda och skadade som
följd. Utifrån den form en stor del av dessa attacker har haft, dvs enklare
attacker med fordon och knivar, kommer det troligen vara svårt att hindra att
nya attacker genomförs.
Ansvaret för terrorismbekämpning ligger i Sverige i första hand på
Säkerhetspolisen. Det kommer dock att vara Polismyndigheten, sjukvården och
de kommunala räddningstjänsterna som kommer att möta de omedelbara
effekterna av ett attentat.
I Hällefors kommun kan risken för terrorism anses liten. Man ska dock inte
förminska de risker som finns då motsättningar finns i samhället främst då av
extremiska rörelser.

5.3.4.3 Social oro
Det finns olika risker som kan orsaka instabilitet i samhället. [1] Ökat
utanförskap och segregering är exempel på sociala risker som har sitt ursprung i
bristande sociala och socioekonomiska förhållanden. Även ökad
främlingsfientlighet och minskad social sammanhållning är faktorer som kan
leda till social oro med allvarliga konsekvenser. [2] Under de senaste åren har
våldsamma situationer med upplopp, raketer, bensinbomber, bilbränder och
stenkastning mot räddningstjänst och polis där olika ungdomsgrupper varit
inblandade, uppstått i utsatta storstadsområden i Sverige. Oftast inträffar de i
socioekonomiskt utsatta storstadsområden och inte sällan utlöses de av en
händelse där ungdomsgrupperna känt sig provocerade av polis eller
myndigheter.
Otryggheten kan påverka samhällets värderingar, förtroendet för myndigheter
minskar och samhället kan behöva vidta fler åtgärder. Upplopp kopplade till
bostadsområden ställer höga krav på ansvariga myndigheter och erfarenheter
visar att vissa strategier kraftigt kan trappa upp våldet istället för tvärtom.
Denna typ av fenomen är mycket allvarliga och stör redan samhällsviktiga
verksamheter som till exempel räddningstjänst och akutsjukvård, som kan
behöva invänta poliseskort för att kunna göra en insats, vilket skapar
fördröjningar.
I samhällen som Hällefors kommun är personkännedomen hög. Det ger i vissa
fall en trygghet och gör också att det håller tillbaka viss oro. Dock har även små
samhällen förändrats under de senaste åren då flyktingmottagningen har varit
hög och de motsättningar som fanns i hemländer i vissa fall följer med till nya
platser. Utanförskap och andra faktorer ger även en ökad risk för brottslighet i
olika former.

[1]
[2]

(MSB, Ett första steg mot en nationell riskbedömning, 2011)
(MSB, Ett första steg mot en nationell riskbedömning, 2011)
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5.3.4.4 Subversiv verksamhet
I grunden syftar subversiv verksamhet på aktioner som underminerar eller
omstörtar den rådande samhällsordningen. Subversiv verksamhet är därmed de
handlingar som råder utanför de juridiska och socialt accepterade samhälleliga
strukturerna. Exempel på subversiv verksamhet är organiserad brottslighet,
korruption, sabotage och intrångsförsök. Begreppet kopplas också till spionage
eller otillåtet handlande från främmande makt.
Detta ska inte förväxlas med terrorism/ våldsbejakande extremism som istället
har som grund att bland annat injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en
befolkningsgrupp. Så är inte fallet vad gäller subversiv verksamhet.

5.3.5 Sjukdomar
Ett framtida förändrat klimat kommer att ställa högre krav på samhällets
samlade förmåga att förhindra och hantera störningar 50. Infektionssjukdomar
kan öka, då risken för ras och skred kan frilägga kemisk-toxiska deponier och
sprida smittämnen som förorenar vattentäkter och badvatten 51. Ett varmare
klimat med ökad nederbörd kan resultera i flera utbrott av vattenrelaterade
sjukdomar 52.

5.3.5.1 Epidemi/pandemi
En epidemi är en smittsam sjukdom med stor spridning inom ett begränsat
geografiskt område, på en enskild ort, i ett enskilt område, i flera områden eller
i en eller flera nationer. En pandemi är en världsomfattande smittsam sjukdom
som sprider sig genom befolkningsgrupper över ett stort område, till exempel
en kontinent, eller i hela världen. En epidemi/pandemi kan få stor påverkan på
samhället som helhet när ett stort antal människor insjuknar. Hälso- och
sjukvården samt den kommunala omsorgen kan utsättas för stor belastning
under en längre tid. Ett stort antal arbetsplatser kan drabbas av personalbortfall
som kan ge problem i många verksamheter. Stora delar av landet kan drabbas
samtidigt, liksom stora delar av vår omvärld. Om nyckelpersoner som arbetar
inom samhällsviktig verksamhet blir smittade kan det påverka verksamheten
och samhället negativt. Det kan även bli brist på medicin och utrustning.
5.3.5.2 Epizooti och zoonos
Epizooti är ett samlingsnamn för allmänfarliga djursjukdomar. Det är
sjukdomar som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa eller som
kan medföra stora ekonomiska förluster för samhälle 53. Exempel på epizootier
är mul- och klövsjuka och afrikansk svinpest. Vid misstanke om epizooti finns
lagstadgat i epizootilagen hur man ska agera och anmälan ska göras till en
veterinär.
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(Energimyndigheten, 2009), Energimyndighetens slutrapportering, Extrema
väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet
51
(FOI, 2009) Att använda geografisk information vid väderkriser för att bistå sårbara
grupper i ett förändrat klimat
52
(FOI, 2009) Att använda geografisk information vid väderkriser för att bistå sårbara
grupper i ett förändrat klimat
53
https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier
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Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan smitta
mellan djur och människor. 54” MRSA 55Salmonella, campylobacter och rävens
dvärgbandmask är exempel på zoonoser.

54
55

https://www.sva.se/djurhalsa/zoonoser
meticillinresistent Staphylococcus aureus
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Vissa epizootier är även zoonoser, till exempel fågelinfluensa, rabies och
mjältbrand.
Zoonos

Epizooti
Mul- och
klövsjuka
och afrikansk
svinpest

Fågelinfluensa,
rabies och
mjältbrand

MRSA
Salmonella,
campylobacter,
rävens
dvärgbandmask

I ett förändrat klimat och med människor som reser allt mer finns en ökad risk
för sjukdomar orsakade av bakterier, virus och parasiter 56. Allt fler
transporterar och importerar sällskapsdjur som kan medföra sjukdomar som
smittar mellan människor och djur och som ännu inte är etablerade i Sverige 57.
Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att
bekämpa smittsamma djursjukdomar 58. Vissa beslut i denna hantering kan
delegeras till länsstyrelserna 59. Länsstyrelsen ansvarar för det förebyggande
smittskyddet när det gäller djur i länet och samordnar bekämpningen av vissa
allvarliga smittsamma sjukdomar.
Hällefors kommun har en liten del djurhållning så som t.ex. lantbruk. Det som
finns är oftast småskaligt och ligger i regel långt ifrån varandra geografiskt
vilket minskar smittrisken.

5.5 Klimatförändringar
Klimatförändringarna
kan komma att förstärka
de hot och risker som vi
står inför idag då det
medför ökad frekvens
och risk för extrema
väderhändelser och
naturolyckor.
Klimatförändringarna
kan också öka risken för
störningar i länets
samhällsviktiga
verksamheter. För
56

(MSB, 2010) MSB:s statistik och analys olyckor och kriser 2009/2010 s.63
(MSB, 2010) MSB:s statistik och analys olyckor och kriser 2009/2010 s.63
58
(Epizootilag (1999:657))
59
(Epizootilag (1999:657))
57
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Örebro län beräknas årsmedeltemperaturen öka med knappt tre grader till slutet
av seklet, ett årsmedelvärde med 18 dagar i följd med dygnstemperatur över 20
grader, vegetationsperioden öka med 40–75 dagar och årsmedel-nederbörden
öka med 15-20 procent i jämförelse med perioden 1961-1990 (Framtidsklimat i
Örebro län – enligt RCP-scenarier, Klimatologi nr 18 2015, SMHI).

5.6 Informationspåverkan
Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter genomförs i syfte att
påverka målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande.
Vilseledning, desinformation och propaganda i informationsmiljön är exempel
på informationspåverkan. Informationspåverkan genomförs både enskilt och
som en del i en större påverkansoperation. Sammantaget utgör allt detta ett hot
mot demokratin.
Syftet med otillåten informationspåverkan är:
•
•
•
•

Att undergräva förtroende för demokratin och samhällets
funktionalitet
Att underminera sammanhållningen inom ett land
Att påverka valresultatet till främmande makts fördel
Att påverka politiker och tjänstemän

Målet är att skada vår försvarsvilja och fysiska och mentala motståndskraft.

5.7 Säkerhetspolitiska läget
I den försvarspolitiska överenskommelsen den 17 april 2015 finns förstärkta
anslag till det svenska förvaret och regeringen beslutade den 10 december 2015
att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga
berörda civila myndigheter, bland annat länsstyrelser, ska återuppta en
sammanhängande planering för totalförsvaret. Orsaken till detta är att i
Försvarsmaktens slutrapport från juni 2014 redogjordes för ett försämrat
säkerhetspolitiskt läge och sedan rapporten presenterats, bedöms utvecklingen i
närområdet fortsätta i negativ riktning.
Årsrapporterna från Militära underrättelse- och säkerhetstjänst, MUST, 60
Försvarets radioanstalt, FRA 61 och Säkerhetspolisen, SÄPO, 62 beskriver att
underrättelseverksamheten i Sverige intensifierats under de senaste åren.
Enligt den nationella säkerhetsstrategin är samhällets säkerhet, totalförsvar och
krisberedskap allas angelägenhet.

60

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 2017, Årsöversikt 2017
Försvarets radioanstalt 2017, Årsrapport 2017
62
Säkerhetspolisen 2017, Årsboken 2017
61
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5.8 Inträffade händelser
Under 2018 så drabbades Hällefors kommun av flera skogsbränder. De kunde
lyckligtvis begränsas och släckningsarbetet kunde ske relativt snabbt. Förutom
det så har Hällefors varit lyckligt förskonade av större incidenter och olyckor.
Den statiskt som går att finna hos Bergslagens räddningstjänst, visar på att det
oftast är mindre trafikolyckor och bränder som står för deras utryckningar.
Hällefors kommuns krisledningsgrupp har heller inte sammankallts skarpt
under de gånga fyra åren.
Under 2014 inträffade ett flertal händelser som är intressanta ur ett
krishanteringsperspektiv.
•

•
•

•
•

•
•

•

Den 15 mars upptäckte personal på restaurangen i vattentornet i Örebro ett
vattenläckage från en av toaletter och kontaktade kommunens
fastighetsjour. Avloppsvatten befarades ha tagit sig in i vattenreservoaren
Svampen och vidare ut i ledningsnätet. Örebro kommuns TiB larmades och
ett krisarbete startade. Områden som berördes var: Örebro tätort, Hovsta,
Lillån, Stora Mellösa, Odensbacken, Asker, Hampetorp, Ölmbrotorp,
Ervalla, Avdala, Latorp, Vintrosa och Garphyttan. Även Lanna, Hidinge
och Hidingebro i Lekebergs kommun berördes. Länsstyrelsen kallade till
sex samverkansmöten via telefonkonferens med kommunerna, polisen,
landstinget, SOS Alarm och räddningstjänsten.
Den 9 juni vid Degerön i närheten av länsgränsen till Östergötlands län stal
en person nergrävda kopparledningar utmed järnvägen. Kopparstölden
påverkade all tågtrafik mellan Hallsberg och Motala.
Den 17 juli hade Telia problem som resulterade i avbrott i telefonin på de
telefoner som var kopplade till Telia extension Office. Länsstyrelsen
kontaktade samtliga kommuner i länet samt landstinget och SOS Alarm.
Länsstyrelsen, Laxå, Hallsberg, Kumla, Lekeberg samt delar av Askersund
var påverkade av händelsen.
Mellan den 22 juli och den 11 augusti rådde eldningsförbud i länet, ett
beslut som togs av Länsstyrelsen och de kommunala räddningstjänsterna.
I juli månad inträffade ett exempel på en CBRNE händelse. Bryggorna vid
Lunedets camping i Karlskoga kommun blev förstörda då någon hade
försökt elda upp dem. I vattnet fanns diesel och ett saneringsarbete
påbörjades. Badförbud infördes under några dagar och händelsen
polisanmäldes.
SMHI utfärdade varning för höga temperaturer under juli månad.
Den 31 juli bröt en skogsbrand i Västmanland ut på ett kalhygge i nordöstra
delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det blev
den största skogsbranden i Sverige, sedan åtminstone 1950-talet. 13 800
hektar drabbad skog och ungefär 25 byggnader brann ner eller
brandskadades av branden. Branden krävde ett dödsoffer. Över 200
personer från länet deltog i det omfattande hjälparbetet. Räddningsinsatsen
avslutades officiellt den 11 september.
Den 4 augusti startade en skogsbrand vid sjömossen utanför Gusselby norr
om Lindesberg. Sex styrkor från Räddningstjänster i Guldsmedshyttan,
Lindesberg, Nora, Fellingsbro.
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5.9 Riskvärdering
Sannolikhet
5 nivåer
Mycket hög sannolikhet (1 gång per år)
Hög sannolikhet (1 gång per 10 år)
Medelhög sannolikhet (1 gång per 50 år)
Låg sannolikhet (1 gång per 100 år)
Mycket låg sannolikhet (1 gång per 1 000 år)
Konsekvens
Utgångspunkter för konsekvensbedömningen är
-

befolkningens liv och hälsa
samhällets funktionalitet
grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati
skador på egendom och miljö.

Konsekvens människa/befolkningens liv och hälsa
(Drabbade istället för skadade)
Katastrofala: 25–29 döda och/eller 25–99 drabbade
Mycket allvarliga: 10 döda och/eller 25 drabbade
Allvarliga: 5 döda och/eller 15 drabbade
Betydande: 1 döda och/eller 10 drabbade
Begränsade: 0 döda och/eller 5 drabbade
Konsekvens samhällets funktionalitet
Samhällets funktionalitet är det som samhällsviktig verksamhet producerar.
Konsekvenser som påverkar samhällets funktionalitet är en händelse där ett
eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda eller kommer uppfyllas om
händelsen pågår under en längre tid.
Händelsen innebär:
-

störningar på ett helt samhällsfunktionsområde
flera olika samhällsfunktioner
påverkar möjligheten för befolkningen att genomföra sina
vardagsrutiner
säkerställa förutsättningar för liv och hälsa

Katastrofala: Övervägande del av befolkningen
Mycket allvarliga: Mer än hälften av befolkningen
Allvarliga: Påverkar upp till hälften av befolkningen
Betydande: En liten del av befolkningen
Begränsade: En mycket liten del av befolkningen
Konsekvens grundläggande värden och principer
Katastrofala: anarki, statskupp, terroraktioner.
Mycket allvarliga: civil olydnad, upplopp, grov vandalism, sabotage,
organiserad brottslighet.
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Allvarliga: gängkriminalitet, hatbrott, aktioner och konflikter med
personskador, konkreta hot mot demokratin.
Betydande: kränkande skriverier i media, störande av politiska sammanträden.
Begränsade: förtal, missnöjesyttringar i medier.
Konsekvens ekonomi/miljö/skador på egendom och miljö
Katastrofala: >50 miljoner SEK
Mycket allvarliga: 10–50 miljoner SEK
Allvarliga: 1 – 10 miljoner SEK
Betydande: 100 000 – 1 miljon SEK
Begränsade: <100 000 SEK

5.10 Osäkerhetsbedömning
(MSB:s förklaring, motivering till bedömningen)
Hög: Det finns ytterst lite statistik, data och erfarenhet att stödja sig på i frågan
och möjligheten för fel är överhängande. Alternativt att experter är oeniga.
Medel: Det finns tillgång till viss statistik och data. Experter anser att
bedömningen som är gjord är den rimligaste, men det finns ett klart utrymme
för att den skulle vara felaktig.
Låg: Stor erfarenhet, god tillgång på statistik och datakällor talar för
bedömningen. Det finns ändå möjlighet att bedömningen är felaktig, men det är
inte troligt. Experter är eniga om att bedömningen är korrekt.
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5.11 Riskmatris
Nedan visas matrisen som används vid värderingen av olika risker/
typhändelser. Typhändelserna identifieras med en siffra som markeras in i
matrisen.
Riskvärdering

Mycket
hög
sannolikhet
(1gång/år)

7. 23.

11.

9. 22.

4. 5. 15.
Hög
sannolikhet
(1gång/10
år)

1.

2. 3. 13.
16

6. 10.
Medelhög
sannolikhet
(1 gång/50
år)

8.

17. 18. 24. 12. 14.
19. 20.

Låg
sannolikhet
(1 gång/100
år)

25.

21

26.

Mycket låg
sannolikhet
(1gång/
1 000 år)

Begränsade Betydande Allvarliga Mycket
Katastrofala
allvarliga
Lista över typsrisker med tillhörande id siffra
11.
14.
20.
19.
7.
23.
21.
2.
3.
9.
22.
12.

Stor trafikolycka
Störningar i livsmedelsförsörjning
Störningar i transporter
Störningar i drivmedelsförsörjning
Skogsbrand
Social oro
Terrorism
Storm
Snöoväder
Farligt gods
Vansinnesdåd
Brand i särskilt objekt

26.
8.
17.
18.
24.
1.
6.
10.
25.
4.
5.
15.
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Dammbrott
Hantering farliga ämnen
Störningar i elförsörjning
Störningar i värmeförsörjning
Pandemi
Värmebölja
Ras/skred
Allvarlig händelse publik plats
Epizooti/Zoonos
Översvämmning
Skyfall
Störningar i det finansiella system

6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och
brister i krisberedskap inom kommunen och
dess geografiska område
I arbetet med denna risk och sårbarhetsanalys så har brister och risker
identifierats. En del kan bedömmas mera sannolika än andra samt att
konsekvensen kan variera från en lokal isolerad händelse till en
kommunövergripande händelse.
Stort sett alla verksamheter inom kommunen samt de lokala aktörer som finns
är beroende av elektricitet. Ett bortfall i strömförsörjningen ger konsekvenser
som är svåra att förutse. Det kan gälla allt från att kunna ha en fungerande
omsorg till att värmeförsörjningen inte fungerar. Ett längre bortfall av
elektricitet ger stora konsekvenser i samhället och kan även orsaka dödsfall.
Det triggar även andra identifierade risker som t.ex. brist på bränsle, brist på
dricksvatten och fungerande avlopp.
Det sätter även de numera vanligaste möjligheterna till kommunikation ur spel.
Det i säg kan även orsaka social oro som i sin tur ger en ökad riskbild i
samanhanget.
Händelser som värmebölja, skyfall eller andra naturfenomen kan både
långsiktigt men framförallt kortsiktigt ge stora konsekvenser i samhället. Med
sommaren 2018 i färskt minne där både långvarig torka samt hög värme
skapade både vattenbrist, svåra arbetsförhållanden i vissa yrken men framför
allt brandrisk som uppstod i skog och mark.
Inom kommunens geografiska område så sker mycket tunga transporter via väg
och järnväg. Bland dessa transporter så återfinns en del gods av riskkaraktär så
som bränsle och gas. En olycka vid en transport med något av det godset kan ge
stora konsekvenser i form av personskador och miljöpåverkan.
Social oro är svår att förutse då enskild händelse kan förlösa händelseförlopp
väldigt snabbt. Informationsflödet har aldrig varit så snabbt idag vilket även
utnyttjas då man vill skapa oro eller sprida falsk information. Vi har även
fraktioner i samhället som drar mera åt de extrema hållen som gärna utnyttjar
dessa möjligheter.

7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och
sårbarhetsanalysens resultat
7.1 Behov av utbildning
Vid sidan av behovet av utbildning så är en stor del att medvetengöra
människor om de risker, faror och hot som finns i dagens samhälle. Vi har
under lång tid undergrävt och monterat ned större delen av vårt
beredskapssamhälle. Tyngdpunkten de kommande åren för Hällefors kommun
kommer att vara en mera aktiv part i att bygga upp beredskapen igen.
Repetition i stabsutbildning kommer att ske under 2020.
Krisledningsnämnden kommer att erhålla viss utbildning.
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7.2 Behov av övning
Kommunen kommer att delta vi ett antal större länsgemensamma övningar
under 2020-2023.
Vissa kommunspecifika utbildningar och övningar ska hållas under 2020-2023.

7.3 Behov av åtgärder
Kommunens roll vid olika händelser behöver förtydligas. Till detta så behöver
en mera aktörsgemensam syn tas fram för hur händelser ska hanteras. Till detta
arbete kommer kommunen att utveckla sitt arbete enligt principen ISF,
inriktning och samordningsfunktion. En liten kommun måste ha ett fungerande
nätverk då krissituation uppstår. Det har kommunen idag men det kan utvecklas
ytterligare och framförallt övas.
En översyn av säkerheten i både bildnings-och omsorgens verksamheter
behöver göras. Åtgärder behöver även göras vid infrastrukturella objekt för att
öka säkerheten.

7.3.1 Behov av tekniska åtgärder
En översyn och kartläggning ska göras över vilka resurser som finns. Det är
inte helt klart utifrån vår tekniska förvaltning.

7.4 Klimatanpassning
Alla parter behöver göra anpassningar utifrån agenda 2030. Man behöver se
detta arbete som en förebyggande åtgärd då det gäller kris och
beredskapsarbetet.

7.5 Övrigt
Kommunen har deltagit i Sonja övningen under 2018.
Krisledningsstaben har övat stabshantering under 2017.
Kommunen har deltagit i av Länsstyrelsen Örebro arrangerande kurser i ämnet.
Kommunen deltar kontinuerligt i Örebro läns samverkansmöten.
Personal har deltagit i utbildningar i signalskyddshantering.
Personal har deltagit i Rakel och WIS utbildningar.
Kommunen ska utbilda personal i säkerhetsskydd.
Stabsövning ska hållas under 2020.
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Informationsunderlag
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Delårsraport för Bergslagens Räddningstjänst 2019-08-31
Ärendet
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi
och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2019-08-31.
Ekonomi

BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 1,7 miljoner kronor.
Resultatet är 2,1 miljoner kronor sämre än föregående års delårsrapport. Detta
beror främst på de intäkter som BRT fick från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap under förra året för de mer omfattande
skogsbränderna samt årets ökade kostnader för köp av tjänst från
medlemskommun, företagshälsovård och IT-support.
För helår 2019 prognostiserar BRT ett överskott på 0,3 miljoner kronor för de
sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga,
Kristinehamn och Storfors.
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där
respektive avdelning särredovisas:
Förbundsstab
Räddningstjänst
Skyddsavdelning
Larmcentral
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens
bedömning utifrån delårsrapporten 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-,

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
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0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och
avskrivningskostnader.
Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 4,9 miljoner kronor i
driftbidrag från Hällefors kommun. I delåret uppgår det egna kapitalet till
41,4 miljoner kronor och soliditeten är god och uppgår till 36,6 procent.
Ett lagförslag väntas under senare delen av året som innebär att samtliga
räddningstjänster skall anslutas till en gemensam systemledning. Inte
många räddningstjänster i Sverige klarar i dagsläget av dessa nya krav. Här
kommer omfattande samverkan att behövas mellan räddningstjänster för att
med gemensamma krafter kunna möta framtiden. BRT håller tillsammans
på med samverkande räddningstjänster att utreda hur vi tillsammans kan
skapa en systemledning som uppfyller lagens intentioner. I projektet
samverkar 18 räddningstjänster i fem län omfattande 52 kommuner och
130 brandstationer. Direktionen förväntas ta ett inriktningsbeslut under
året.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till BRTs
delårsrapport för verksamhetsåret 2019.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till BRTs
delårsrapport för verksamhetsåret 2019.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till
BRTs delårsrapport för verksamhetsåret 2019.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Christer Olken (S).
Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer
att uppfyllas för år 2019.
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som förbundsdirektionen fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall är förenligt med de av förbundsdirektionen fastställda verksamhetsmålen i budget
2019. Dock ser vi ett behov av att konkretisera flera av verksamhetsmålen och exempelvis knyta dem till mätbara nyckeltal.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten.
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall
biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

1.3.

●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige
fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

•

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

•

Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:
•

översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,

•

förvaltningsberättelsens innehåll,
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•

hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan
förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i
övrigt har.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2019-10-24.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

4

Iakttagelser och
bedömningar
2.1.
2.1.1.

Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 1 765 tkr. Direktionen överlämnar rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i medlemskommunerna.
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller inte uppgift om händelser av väsentlig betydelse som
inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. Vilket det enligt ekonomichefen inte förekommer några.
Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 338 tkr vilket är
338 tkr bättre än budgeterat.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets
prognostiserade resultat samt att förbundet inte har något tidigare resultat att återställa
förväntas förbundet redovisa en ekonomi i balans för år 2019.
Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt
RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal
i enlighet med rekommendationen.
En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns i
delårsrapporten.
Justeringar har inte gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring och redovisning, vilket heller inte är aktuellt för förbundet.
Noter

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.
Det framgår att principerna är de samma som vid föregående års årsbokslut.
2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer
att uppfyllas för år 2019.

5

2.2.

God ekonomisk hushållning

Förbundsdirektionen har fastställt ett måldokument för perioden 2019 (och LP 2020-2021)
innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.
2.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella
mål som fastställts i budget 2019.
Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.
Mål för verksamheten

Verksamhetsmålen är inordnade under de tre verksamhetsområdena- Räddningstjänstavdelning, Skyddsavdelning och Larmcentral. För respektive verksamhetsområde finns
ett antal inriktningsmål och ett antal prestationsmål.
I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga prestationsmål som förbundet fastställt
för verksamheten. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet.
Av redovisningen framgår att sju av nio prestationsmål prognosticeras att uppfyllas för
helåret 2019, ett mål bedöms delvis uppfyllas och ett bedöms inte uppfyllas.
Vi noterar att flera av målen behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras. Flera av prestationsmålen
skulle exempelvis kunna kopplas till mätbara nyckeltal.
Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som förbundsdirektionen har fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall är förenligt med de av förbundet fastställda målen i budget 2019. Dock ser vi ett behov av att konkretisera flera av målen och exempelvis knyta dem till mätbara nyckeltal.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats enligt
lagens krav och god redovisningssed?

Uppfyllt

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
målen för god ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar att målen
kommer att uppnås?

Uppfyllt

Enligt vår bedömning
är delårsrapporten i
allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed, balanskravet kommer att
uppfyllas för 2019.

Samtliga finansiella
mål är uppfyllda. Beträffande verksamhetsmålen prognosticeras sju av nio att
uppfyllas, ett bedöms
delvis uppfyllas och ett
bedöms inte uppfyllas.
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2019-10-25

Maria Jäger

Stina Björnram

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Bergslagens räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av vår offert . PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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