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kallas härmed till sammanträde 2022-05-10 kl. 10.00 på Spendrups bryggeri 
och 13.00 i Folkets Hus, Hällefors för att behandla följande ärenden: 
 
Ärende under beredningstid: 
Kl 10.00-12.00 Företagsbesök Spendrups bryggeri, samling vid bryggeriet 
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camilla.mcquire@hellefors.se, senast 6/5 
13.00-13.45 Sara Hallström SBB 
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OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, 
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Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Bella Kronman (V) och 

Kent Grängstedt (S), måndag 16/5 kl 9.00 på Kyllervägen 37 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Riktlinje för placerade barn, dnr KS 22/00070 

 
6 Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun, dnr KS 16/00171 

 
7 Medborgarundersökning 2021, dnr KS 22/00065 
 
8 Årsredovisning för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 
9 Ingrid Ahlströms kulturfond årsredovisning 2021, dnr KS 22/00056 

 
10 Stiftelsen makarna Larssons donation årsredovisning 2021, dnr KS 

22/00057 
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11 Stiftelsen Hanssonska donation årsredovisning 2021, dnr KS 22/00058 
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15 Avfallsplan 2022-2026, dnr KS 22/00038 
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21 Yttrande över utskottsinitiativ om vindkraftspolicy, dnr KS 21/00201 
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dnr KS 18/00267 
 

23 Yttrande över utskottsinitiativ om fritidsbank, dnr KS 21/00242 
 

24 Underlag för framtida utveckling av kulturskolan, dnr KS 18/00083 
 

25 Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om förskolebarn på 
äldreboenden, dnr KS 20/00196 
 

26 Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om utökning av möjligheterna 
till friluftsliv, dnr KS 20/00182 

 
27 Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om utveckling av det rörliga 

friluftslivet, dnr KS 21/00219 
 

28 Yttrande över Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om kommunens 
näringslivsarbete, dnr KS 18/00298 

 
29 Yttrande över Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran Zetterlunds (C) motion 

om energi- och klimatplan för minskning av växthusgasutsläpp, dnr KS 
21/00223 

 
30 Medborgarförslag om placering av bänkar vid populära promenadstråk i 

Hällefors tätort, dnr KS 22/00044 
 

31 Medborgarförslag om uppställning av pingisbord i kommunens 
bostadsområden, dnr KS 22/00045 
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32 Madelene Jönssons (SD) motion om vårdhund, dnr KS 22/00074 

 
33 Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om utdrag ur belastningsregistret, 

dnr KS 22/00075 
 

34 Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om utökade parkeringsplatser i 
centrala Hällefors, dnr KS 22/00076 

 
35 Cecilia Albertssons (M) motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld 

och förtryck, dnr KS 22/00077 
 

36 Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om lediga jobb på kommunens 
hemsida, dnr KS 22/00090  

 
37 Valärenden, ej bilaga 
 
Informationsärenden 
 
38 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och 

BRÅ, dnr KS 19/00033, ej bilaga 
 

39 Aktuella remisser, dnr KS 19/00034, ej bilaga. Kända vid utskick: Barnets 
bästa vid vård enligt LVU, handläggare socialchef; betänkandet 
Träffsäkert, handläggare socialchef; utredning covidhantering, 
handläggare samhällsplaneringschef; sänk tröskeln till en god bostad, 
handläggare samhällsplaneringschef. 

 
40 Rapport dataskydd 

 
41 Projekt Hällefors centrum - ett centrum för alla, dnr KS 21/00111 
 
Delgivningsärenden, bilaga 
 
42 A) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KF 2022-04-13 § 37, 

framtida organisation av verksamheter inom samhällsbyggnad Bergslagen; 
protokollsutdrag KF 2022-04-13 § 39, avfallsplan 2022-2026 
 
B) Kommunförvaltningen: Upphandling av renovering av centralköket; 
revideringar i attestförteckning för kommunrevisionen 
 
C) Hällefors Bostads AB: Styrelseprotokoll med bilagor 2022-03-24 
 
D) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: kommentarer till 
revisionsrapport granskning av kontroll av säkerhetsarbete och arbetsmiljö 
hos entreprenörer 
 
E) Polismyndigheten: Tillståndsbevis uteservering Guldkringlan; 
tillståndsbevis Grythyttans IF för vår- och höstmarknad; tillståndsbevis 
Mickes skog och trädgård för försäljning, marknad mm. 
 
F) BRT: Protokoll 2022-02-23 
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G) Bergslagens överförmyndarnämnd: Ekonomisk reglering avseende 
2021 
 
H) Länsstyrelsen Stockholm: Statsbidrag till kommuner i 
förvaltningsområde 
 
I) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2022-03-17; 
protokoll 2022-04-20 
 
J) Länsstyrelsen Örebro län: Tillstånd att inom Örebro län sätta upp 
valaffischer inför 2022 års val till riksdagen samt region- och 
kommunfullmäktige; föreskrifter över allmänna vägar och andra viktigare 
vägar i Örebro län, 18FS 2022:5 
 
K) Tursam: Styrelseprotokoll 2022-02-17 
 
L) Region Örebro län: Komplettering till protokoll från specifika 
samverkansrådet för kultur 2022-02-11 
 
M) Nora kommun: Protokollsutdrag KS 2022-02-09, gemensam målbild 
nära vård i Örebro län 
 
N) Högsta förvaltningsdomstolen: beslut att inte meddela 
prövningstillstånd gällande offentlig upphandling 
 
O) Lokala BRÅ: Minnesanteckningar 2022-02-17 
 

Delegeringsbeslut 
 
A) Näringslivschef Camilla McQuire: Avtal avseende Infopoint med Bredsjö 

mjölkfår AB, Hjulsjö 109, Tempo Grythyttan, Herrgården i Grythyttan 
och OKQ8 Hällefors; evenemangsstöd till GIF vårmarknad 12 000 kr; 
evenemangsstöd Hyttdreva 7 500 kr; Evenemangsstöd familjedag 
Kooperativet Hällefors Möjligheternas Hus ek för; evenemangsstöd 
vårmarknad Mickes Skog & Trädgård 
 

B) Rektor Greta Hidén: Antagning till gymnasieskolan 
 

C) Skolchef Tina Lanefjord: Avtal om skolpsykolog, Barrington Lindh 
psykologi AB 

 
D) Kommunchef Hans Åhnberg: Beställning av ny detaljplan Grythyttan 

6:358 
 

E) Fastighetschef Jessica Nilsson: Hyresavtal inhyrning Kyllervägen 37 
 

F) Kanslichef Mathias Brandt: Fullmakt till ombud i Rinmanstiftelsens 
stämma (som stf kommunchef) 

 
G) KSO Annalena Järnberg: Fullmakt till ombud i Leader Bergslagens 

stämma 
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Gruppmöte för (S) 9/5 kl 18.00, digitalt 
Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 8/6 kl 19.30, digitalt 

 
 
Annalena Järnberg Allan Myrtenkvist Vivianne Pettersson 
Ordförande  Vice ordförande 2:e vice ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 
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712 83 Hällefors Hällefors     
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Riktlinje placerade barn, dnr KS 22/00070 

Beslutsunderlag 
Förslag till Riktlinje vid placerade barn, individ och familjeomsorgen.  
Riktlinje omkostnad och arvode vid jour- och familjehemsplaceringar.  
 
Ärendet 
Riktlinjer för placerade barn är ett styrdokument främst riktat till 
socialsekreterare som utreder och fattar beslut inom området. Hällefors 
kommun saknar riktlinjer för placeringar av barn och unga i familjehem, 
stödboende och HVB. Kommunförvaltningen har sedan 2019 arbetat med att 
ta fram ett förslag på riktlinjer som reglerar förutsättningar för bistånd, 
utredning, genomförande av insats och kommunala ersättningsnivåer till 
familjehem. Riktlinjerna är såväl ett stöd för ansvariga handläggare som ett 
viktigt styrdokument för ansvarig nämnd varför antagandet av riktlinjerna 
innebär en form av kvalitetssäkring av verksamheten.  

Social konsekvensanalys 
Placering av barn- och unga i samhällsvård är ett stort ingrepp i ett barns 
uppväxt. Att planering, genomförande och uppföljning av vården håller god 
kvalité är synnerligen viktigt ur denna synpunkt. En riktlinje som 
understödjer arbetet är ett viktigt verktyg för berörd personal och ett 
nödvändigt styrdokument för nämnden för att höja kvaliteten i arbetet.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Riktlinjen i sig påverkar inte förvaltningen kostnadsnivå i sig men borgar 
för en mer likvärdig bedömning i olika ärenden och att förvaltningens 
interna styrning och kontroll ökar. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har inte skett i ärendet 

Förvaltningens förslag till beslut 
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- Förslag till riktlinje vid placerade barn antas. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg utförligt. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer fråga gällande riktlinjer i omgivande kommuner 
vilken besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Maja Loiske och Christer Olken (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till riktlinje vid placerade barn antas. 
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1 Inledning  

  
I sin verksamhet för barn och unga ska socialtjänsten särskilt uppmärksamma 
barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Socialtjänsten ska i 
nära samarbete med hemmen sörja för att de barn som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det stöd de är i behov av. För de barn eller unga som behöver 
vård utom hemmet är kommunen skyldig att erbjuda vård antingen i hem för 
vård eller boende (HVB), stödboende eller i familjehem. 
Familjehemsvård är idag den vanligaste vårdformen för barn och unga, men 
den kan inte ersätta institutionsvård för barn och ungdomar som behöver 
särskilt hög omhändertagandegrad och professionellt inriktad vård och 
behandling. Vid val av vårdform ska i varje enskilt fall prövas vilken vård 
som är lämpligast. 
 
 
2 Förutsättningar  

2.1 Syftet med riktlinjerna  
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en rättssäker handläggning för barn 
som placeras utom hemmet i familjehem utifrån lagstiftarens krav på 
socialnämnden om att erbjuda god vård. 
 
2.2 Målgrupp  
Målgruppen för riktlinjerna är socialsekreterare som arbetar med placeringar 
av barn och unga.  
 
2.3 Definitioner  
 
Familjehem 
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar 
emot barn för stadigvarande vård och fostran eller unga vuxna för vård och 
omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.   
 
Hem för vård eller boende (HVB)  
Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling 
eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.  
Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av 
behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller 
beroendeproblematik. 
 
Stödboende  
Stödboende är en placeringsform för barn och unga som bedöms kunna bo i 
ett eget boende med anpassat stöd och som inte har behov av sådana vård- och 
behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB. Jämfört med den 
grupp av barn och unga som placeras i HVB är stödboende avsett för barn och 
unga som är bättre socialt fungerande och endast har ett mindre vårdbehov. 
De är också så pass mogna och självständiga att en familjehemsplacering inte 
bedöms lämplig. 
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Barn 
Med barn avses i riktlinjerna underåriga från 0 till 18 års ålder. Med unga 
avses personer från 18 till 21 års ålder, då de i vissa fall omfattas av Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt då vissa placeringar bör 
fortsätta även efter det att den unge har fyllt 18 år.  
  
I riktlinjerna används fortsättningsvis begreppet barn förutom då det enbart 
berör en ung vuxen.  
 
2.4 Barnets rätt och behov  
Riktlinjerna baseras på socialtjänstlagen samt FN:s barnkonvention. Barnets 
bästa och röst ska genomsyra familjehemsvården. Arbetet ska utgå från 
utredningsmodellen Barns Behov I Centrum (BBIC).  
  
En individuell bedömning som utgår från varje barns bästa ska alltid göras. 
Bedömningen ska ta hänsyn till barnets fysiska och psykiska utveckling på 
kort och på lång sikt.   
  
Alla barn har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade 
på. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 
När en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt det är möjligt 
klarläggas. Barnet ska informeras om sina rättigheter på ett sätt som barnet 
kan ta till sig utifrån ålder och mognad.  
 
2.5 Lagar och föreskrifter  
Socialsekreterare ska hålla sig uppdaterade om de lagar och föreskrifter som 
är styrande för eller som berör familjehemsvård.  
  
Socialtjänstens arbete med barn- och unga regleras främst genom 
Socialtjänstlag (SoL 2001:453) och Socialtjänstförordning (SoF 2001:937) 
samt kompletteras genom LVU (1990:52).  
  
Vidare gäller grundläggande lagstiftning för kommunal verksamhet, såsom 
exempelvis Förvaltningslag (FL 1986:223), Offentlighets- och sekretesslag 
(OSL 2009:400) och Kommunallag (KL 1991:900).  
  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2012:11) reglerar vad en 
utredning av ett familjehem ska omfatta och hur den ska bedrivas. 
Socialstyrelsens handbok Barn och unga i familjehem och HVB ska 
underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller.  
 
3 Hem för vård eller boende – HVB 

Utgångspunkten vid placering av barn eller ungdomar i hem för vård eller 
boende är, dels att öppna insatser eller placering i familjehem inte är 
tillräckligt, dels att LVU-förhållanden föreligger. Hällefors kommun har 
ramavtal med flera HVB och dessa skall användas om inte 
matchningsproblem eller platsbrist föreligger. För ungdomar som på grund av 
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 
något annat nedbrytande beteende, jml. LVU, behöver placeras kan det ske 
vid en enhet inom Statens institutionsstyrelse (SiS). 
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Socialtjänsten har det sammanhållande ansvaret för att barn och ungdomar 
som placeras i HVB får adekvat vård. Ett nära samarbete mellan 
socialtjänsten och institutionen krävs för att uppnå ett gott resultat och 
underlättas av att parterna har kunskap om varandras förutsättningar. Vården 
ska vara anpassad till det enskilda barnets eller ungdomens behov. 
 
3.1 Förutsättningar för bistånd 
Barn i åldersgruppen 0–13 år ska inte ensamplaceras på HVB utan i dessa 
ärenden ska vårdbehovet i första hand täckas upp med 
familjehemsplaceringar. Även äldre barn bör placeras i familjehem i första 
hand, men individuella bedömningar ska göras. Vid behov av behandling görs 
en separat utredning av den unges behov. I samband med biståndsbeslutet 
upprättas en vård- och genomförandeplan, där även uppdraget till utförare 
ingår. I de ärenden där barnet har insatser från fler huvudmän görs en 
”samordnad individuell plan”. 
 
3.2 Uppföljning 
Uppföljning av insatsen görs minst var 3:e månad, tillsammans med barnet 
och övriga aktörer, oftare vid behov. Vid uppföljningen följs målen i 
genomförandeplanen upp. I de fall barnet har en ”samordnad individuell plan” 
ska även den följas upp regelbundet. 
 
3.3 Omfattning 
Beslut om bistånd i form av HVB ska som längst gälla för sex månader, 
därefter övervägas eller omprövas. Vid behandlingsplacering ska insatsen 
vara så kort som möjlig. 
 
Institutionsvård bör användas till den svåraste och tyngsta problematiken, 
men det innebär inte att man i alla lägen skall vänta med placering tills dess 
att alla hörnstenar i den unges liv rämnat. Institutionsvården är ett kraftfullt 
vårdinstrument som kan användas i olika skeden av en psykosocial 
problematiks utveckling i samverkan med öppenvården. Det innebär också att 
den nödvändiga tiden på institution kan tillåtas variera kraftigt utifrån vilken 
uppgift man ställs inför. Detta syftar inte endast på akut- och 
utredningsplaceringar utan även när behandling efterfrågas. Det viktiga är 
att det sker en tydlig samverkan mellan uppdragsgivaren, öppenvården och 
HVB-hemmet i kombination med delaktighet från vårdnadshavare och den 
unge.  
 
Korta behandlingsplaceringar kan användas när öppenvården misslyckats och 
där uppdraget är begränsat, t.ex.: 
 

- Att stoppa ett begynnande missbruk och genomföra ett begränsat 
drogprogram 

- Att genomgå behandlingsprogram som har misslyckats i öppenvård 
- Att få igång skolarbetet 
- Att bryta ett enskilt självskadebeteende som t.ex. att skära sig 
- Att skapa motivation för att delta i öppenvårdens arbete 
- Att skapa förtroende mellan den unge och vårdnadshavaren 

 
Medellånga placeringar kan bli aktuella när problematiken fått mer fäste på 
djupet eller vidgats till flera områden. Uppdraget kan då t.ex. handla om: 
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- Att behandla ett drogberoende där möjligheten finns att samarbeta 
med stabila vårdnadshavare 

- Där våldsbrott begåtts i gängmiljö eller i drogpåverkat tillstånd, men 
där den unge inte har ett utvecklat beroende och där förutsättningar 
finns att bryta med kamratkretsen 

- Där självskadebeteendet har fått fäste, men där den unge söker sig till 
vuxna 

- Där droger, misshandel och skolproblem förekommer, men där den 
unge är motiverad att förändra sitt liv 
 

Längst vårdtider krävs för barnet/ungdomen som inte bara har en allvarlig 
beteendeproblematik utan som också har mest begränsade skyddsfaktorer och 
egna resurser och/eller lever i en miljö med låga förväntningar och kanske 
även har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder. Uppdraget kan då 
handla om att ge vård för: 
 

- Ett drogberoende som etablerats i tidiga år och som med tiden dragit 
med sig kriminalitet och långvarigt uppehåll i skolgång 

- Allvarligt självdestruktivt beteende med rötter i bristande anknytning 
och som lett till omfattande utanförskap 

- Kriminalitet och drogmissbruk i kombination med ett funktionshinder 
som utvecklingsstörning eller något neuropsykiatriskt funktionshinder 

 
 
4 Stödboende 

 
4.1 Förutsättningar för bistånd 
Stödboende är en form av placering för unga i åldern 16–20 år. I första hand 
gäller insatsen för unga 18–20 år. Om det finns särskilda skäl kan även 16- 
och 17-åringar bli aktuella för placering i ett stödboende. Särskilda skäl kan 
vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av 
att bo och leva i eget boende, att barnet anses moget i övrigt och att barnet 
själv har uttryckt en önskan att bo i eget boende. Det kan finnas risker med att 
placera barn i ett eget boende med en mindre närvaro och kontakt med 
personal. 
 
Exempel på målgrupper är 

- barn och unga som kan vara i behov av utslussning och eftervård efter 
placering i familjehem eller HVB 

- ensamkommande barn och unga 
- barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt 

otillfredsställande hemsituation 
 
 
Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som 
utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.ex. familjehem eller 
HVB men också efter vård vid ett särskilt ungdomshem. 
 
Insatsen bör syfta till att barnet eller den unge efter tiden i stödboendet ska 
kunna 

- klara sin dagliga livsföring 
- fungera i skola eller annan sysselsättning 
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- hantera sin ekonomi 
- ha ett socialt nätverk 
- ha en meningsfull fritid 

 
Stödboendet engagerar, motiverar och stödjer den unga i att planera, 
genomföra och vara delaktig i vardagssysslor. Stödboendets arbetar med, inte 
åt, den som behöver stöd. Insatsen kan omfatta aktiviteter utanför boendet och 
vara allt från dagliga till att omfatta enbart punktinsatser. 
 
Relationen mellan den enskilde och stödboendets personal är central i 
insatsen. Att arbeta med stödboende förutsätter samspel och förtroende mellan 
den unga och personalen samt kännedom om den ungas livssituation i 
kombination med kompetens inom området barn – och ungdomsvård. 
 
Stödboende innebär att den unga disponerar ett eget boende enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter HSLF-FS 2016:56. 
 
4.2 Stödboendeinsatsens innehåll 
Stödboendet innebär att barnet eller den unge tar huvudansvar för sina egna 
hushållssysslor såsom matlagning, tvätt och städning. Barnet eller den unge 
ska få ett individuellt anpassat praktiskt och känslomässigt stöd som utförs av 
kommunens boendestöd. 
 
Stödet kan innefatta: 

- samtal av motiverande och trygghetsskapande karaktär 
- pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen 
- samhällsinformation 
- medverkan i kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan 
- hjälp att bibehålla och vid behov etablera sociala relationer 
- aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid 
- regelbunden tillsyn i det egna boendet 

 
Personalen på stödboendet ska ha som sin huvudsakliga uppgift att stödja de 
barn och unga som är placerade där. Personalen ska finnas på plats i den 
utsträckning och den omfattning som krävs med hänsyn tagen till 
verksamhetens utformning och de placerades behov. Vid de tider på dygnet då 
individuellt anpassat stöd behövs kan annan personal än den särskilt avdelade 
vara tillgänglig för att tillfälligt ge sådant stöd. Personal ska vara tillgänglig 
dygnet runt och ska vid behov kunna infinna sig utan oskäligt dröjsmål med 
hänsyn tagen till barnets eller den unges trygghet och säkerhet. 
 
Vid val av stödboende unga bör ungdomen vara sysselsatt eller ska en plan 
finnas för hur sysselsättning ska komma igång. Målgruppen för insatsen är de 
barn och unga, som bedöms kunna bo i ett boende med anpassat stöd, och 
som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en 
placering i HVB. De är också så pass mogna och självständiga att 
familjehemsplacering inte bedöms lämplig. Insatsen kontaktperson bör inte bli 
aktuella i kombination med stödboende unga då det bedöms ingå i insatsen. 
Barn i riskzon att utveckla kriminalitet eller missbruk bör inte beviljas 
insatsen stödboende. Insatsen är enbart avsedd för barn och unga som endast 
har ett mindre vårdbehov. Vid tveksamheter om insatsen är lämplig bör 
samråd ske med enhetschef eller samordnare. 
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5 Familjehem  

5.1 Former av familjehem 
 
5.1.1 Privatplacering 
I vissa fall kan en ansökan om privatplacering göras av vårdnadshavare som 
själv placerat barnet eller den unge för stadigvarande vård och fostran i ett 
annat hem. Socialnämnden behöver då genomföra utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL för att utesluta att barnet eller den unge har ett vårdbehov. En 
privatplacering är en överenskommelse mellan vårdnadshavare och hemmet 
och vårdnadshavaren förutsätts stå för barnets försörjning och aktivt delta i 
barnet eller den unges fostran. För privatplacering behövs endast ett 
medgivande för unga upp till 18 år. Socialnämnden är inte skyldig att erbjuda 
stöd, följa vården eller överväga vårdnadsöverflytt vid privatplacering. 
Privatplaceringarna omfattas däremot av bestämmelsen i 6 kap. 8 § första 
stycket SoL, dvs. socialnämndens skyldighet att minst en gång var sjätte 
månad överväga om vården fortfarande behövs. Även bestämmelsen om 
flyttningsförbud i 24 § LVU omfattar privatplacerade barn. Om ett hem får 
avslag på ansökan om medgivande kan det överklagas till 
förvaltningsdomstol, varför besvärshänvisning ska lämnas. 
Dokumentation förs som i andra ärenden. Uppgifter om det enskilda hemmet 
tillförs familjehemsakt och uppgifter om barnet journalförs i barnets akt. 
 
5.1.2 Rekryterat familjehem/ Nätverkshem 
Ett rekryterat hem är ett hem som kommunens handläggare rekryterat. Ibland 
kan det finnas hem som anmält sitt intresse vid ett tidigare tillfälle och ibland 
rekryteras hemmet då det är klart att ett barn eller den unge ska placeras. En 
placering av barnet i det egna nätverket görs på samma rättsliga grunder som i 
ett familjehem rekryterat av kommunen. Det är viktigt att handläggare 
undersöker innebörden i släkt och familj då vissa kulturer har ett vidare 
begrepp för familjen än vad som är traditionellt svenskt. Det kan också vara 
så att ansvaret för barnet eller den unge vilar på fler medlemmar i 
familjen/släkten utifrån tradition och kultur. Det ska alltid finnas en 
familjehemsutredning som grund för dessa placeringar. 
Familjehemsutredningen kan vara genomförd av annan kommuns nämnd 
alternativt i Hällefors kommun. 
 
5.1.3 Konsulentstödda familjehem 
Ibland behöver socialnämnden köpa in ett konsulentstött familjehem. 
Hällefors kommun har ramavtal med företag som tillhandahåller familjehem. 
Familjehemmet har ingått avtal med företaget varför socialnämnden ingår 
avtal med företaget vid köp av konsulentstött familjehem. Företaget ansvar då 
för utbildning, handledning och stöd till familjehemmet. Socialnämnden följer 
upp och har ansvar för barnet. Det är alltid viktigt att kontrollera att 
familjehemmet är utrett av en annan nämnd innan placering då en placering 
inte får göras i ett hem som inte är utrett. Registerutdrag ska alltid inhämtas 
för dessa hem. 
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5.2 Rekrytering av familjehem  
 
5.2.1 Utredning av nya familjehem  
Innan uppdrag ges till ett familjehem ska en utredning göras av 
familjehemmets förhållanden och förutsättningarna för den planerade vården 
(se 4 kap. SOSFS 2012:11).   
  
Alla familjehem ska vara utredda, bedömda lämpliga och utbildade innan 
barnet flyttar in. Familjehemsutredningen ska göras lika omfattande och på 
samma sätt oavsett rekryteringsväg.  
  
Det är viktigt att familjen får rätt information om vad det innebär att vara 
familjehem, att det är ett uppdrag som familjen åtar sig, som innebär att 
socialförvaltningen både kommer att ställa krav på familjen och ge dem 
förutsättningar att klara uppdraget.  
  
En familjehemsutredning genomförs med stöd av 11 kap. 1 § SoL. Innan den 
egentliga utredningen inleds ska familjen ha fått information om vad det 
innebär att åta sig ett uppdrag som familjehem och om hur utredningen går 
till. Efter informationen ges möjlighet för familjen att tänka igenom om de vill 
gå vidare i processen.   
  
När familjen accepterat samtliga delar av utredningsförfarandet betraktas 
utredningen som inledd. Först genomförs intervju utifrån Socialstyrelsens 
BRA-Fam och utdrag från belastningsregister inhämtas. Efter en första 
bedömning går utredningen sedan vidare med en fördjupad intervju. Familjen 
registreras och handläggningen dokumenteras i enlighet med gällande rutiner.   
  
Om familjen inte accepterar utredningsmodellen kan utredning inte 
genomföras och familjen kan inte godkännas som familjehem.  
  
Omständigheter i familjehemmet som kan göra att familjehemmet inte 
godkänns är om det framkommer att familjen eller någon i familjen har en 
tidigare historia av brottslighet, ekonomiska svårigheter, hälsoproblem, etc. 
Dessa omständigheter måste kunna benämnas och diskuteras med det 
tilltänkta familjehemmet och vara en del av den helhetsbedömning som ska 
göras. Samarbete med skola och andra myndigheter är en viktig del av 
familjehemsuppdraget och tidigare samarbetssvårigheter med dessa kan vara 
skäl för att inte godkänna en familj.  
  
Det är viktigt att både barnet och familjehemmet är grundligt utredda då detta 
minskar risken för senare omplacering. Flera familjehemsutredningar kan 
därför behöva göras för att hitta det bästa möjliga familjehemmet till det 
specifika barnet.   
  
För att barnet ska få ett familjehem som i största möjliga utsträckning bedöms 
motsvara barnets behov i olika avseenden, måste barn- och familjegruppen 
tidigt börja matcha och utreda eventuella familjehem. För att barnet ska slippa 
vara länge i jourhem eller på institution är det viktigt att familjehemsvården 
får börja sitt arbete på ett så tidigt stadium som möjligt.  
  
En familjehemsutredning syftar till att klarlägga familjens resurser och om 
dessa matchar det aktuella barnets personlighet, nätverk och behov. De krav 
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som bör ställas på familjehemsföräldrar är att de ska ha tid samt fysiskt och 
känslomässigt utrymme för uppdraget att vara familjehem. De ska ha 
erfarenhet av barn och unga, beredskap att leva och arbeta med traumatiserade 
och utsatta barn, förmåga att ge barnet intellektuell stimulans, en stabil 
familjerelation, ett fungerande nätverk samt en ordnad tillvaro vad avser 
ekonomi och livsföring i övrigt.  
  
Familjehemmet bör också bo geografiskt nära barnets ursprungsfamilj samt ha 
en dokumenterad vilja och förmåga till samarbete med barnets föräldrar och 
med socialförvaltningen.   
  
Familjehemmet ska även stötta barnet genom att samverka med andra 
myndigheter såsom skola och hälsovård.  
  
Vid placering av mindre barn bör barn som redan finns i familjehemmet helst 
vara äldre än det barn som ska placeras där, då erfarenheter visar att det är 
större möjlighet att placeringen ger goda resultat om fostersyskonen är äldre 
än det placerade barnet.   
  
Om det tilltänkta familjehemmet ligger i en annan kommun ska nämnden 
informera och samråda med aktuell kommunen innan den fattar sitt beslut om 
placering (6 kap. 6 a§ SoL). I det fall det finns någon som placerats i hemmet 
av en annan kommun ska nämnden även informera och samråda med den 
kommunen.  
 
5.2.2 Familjehemsutredningens delar 
1) Social utredning av familjens nuvarande och tidigare förhållanden, 

relationer till släkt, vänner och grannskap.  
 
Här ingår kartläggning av familjens ekonomi, bostadsförhållanden, intressen 
och fritidsaktiviteter. Hälsotillståndet hos samtliga familjemedlemmar ska 
efterfrågas. Familjens beredskap och förmåga att samarbeta med 
socialförvaltningen och med barnets anhöriga måste särskilt utredas.   
  
I anslutning till den sociala utredningen noteras också fakta om orten där 
familjehemmet är beläget såsom kommunikationer samt vilka resurser som 
finns i form av skolor, barnpsykiatri och annat som barnet kan behöva ha 
tillgång till. Den sociala utredningen görs genom flera samtal med familjen i 
deras hem. Utredningen ska även omfatta samtal med familjens egna barn.  
  
2) Registerkontroll hos kronofogdemyndigheten. 
 
Även om det inte finns skäl att misstänka att det finns problem med att 
hantera ekonomin är det viktigt att få information som kan tyda på sådana 
svårigheter.  
  
2) Registerkontroll hos Försäkringskassan)  
 
Registerkontroll ska göras hos Försäkringskassan.  
  
4) Socialregisterkontroll.  
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Kontroll ska göras i familjehemmets hemkommun. Om familjen har flyttat 
görs kontroll även i tidigare hemkommun.  
  
5) Rekvisition av utdrag ur belastnings- och misstankeregister  
 
6) Samråd med och information till familjehemmets hemkommun  
 
Detta ska enligt 6 kap. 6a § SoL göras innan placering sker. Kommunen kan 
ha information om familjen som är av vikt för utredningen eller ha synpunkter 
på lämpligheten av att ett barn placeras där. Andra kommuner kan t.ex. 
samtidigt ha placering eller planer på placering i samma hem. Ytterligare ett 
motiv för tidig kontakt med hemkommunen är att den har det yttersta ansvaret 
för förskola, skola mm och därför i tid måste få veta att ett barn, som kanske 
har behov av särskilt stöd, kommer att flytta till kommunen.   
  
Ett gott samarbete med barnets vistelsekommun är av största betydelse för 
placeringen.  
  
7) Referenser  
 
Referenser samlas in från andra kommuner som har eller har haft barn 
placerade i hemmet samt från andra som känner familjen väl och kan bedöma 
dess kompetens för uppdrag som familjehem. 
  
8) Läkarintyg  
 
Om någon familjemedlem har ett känt hälsoproblem ska läkarintyg finnas för 
att klarlägga om det finns akuta eller långsiktiga medicinska hinder för ett 
uppdrag.  
 
9) Familjeintervju   
 
En intervju ska genomföras med båda makarna, om två föräldrar finns i 
familjen. Det finns flera metoder för utredning av familjehem och 
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram ett bedömningsinstrument.   
  
 
10) Bedömning och underlag   
 
Familjehemsutredningen avslutas med en bedömning av hur familjens 
resurser svarar mot det enskilda barnets behov. Analysen ska utgå från 
befintlig teoretisk kunskap och beprövad erfarenhet av barns utveckling, 
familjers sociala interaktion, faktorer som påverkar barns självbild och 
identitet, de sociala och ekonomiska villkorens betydelse för familjers inre 
samspel och relationer till omvärlden. Vad som framkommit om familjen 
beskrivs i termer av föräldraförmåga och ska ställas mot barnets behov inom 
de behovsområden som anges i BBIC. Både negativa och positiva faktorer 
sammanvägs, svagheter på vissa punkter kanske kan rättas till genom 
utbildning eller uppvägas av styrka i andra avseenden.   
  
Familjen ska genomgå utbildning innan den kan godkännas och ska 
fortlöpande delta i handledning och fortbildning.   
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Om bedömningen utmynnar i att familjen är lämplig som familjehem för ett 
visst barn ingår underlaget för godkännande i beslutet om stadigvarande 
placering enligt 6 kap. 6 §.   
  
11) Dokumentation   
 
När det står klart att en familj kan godkännas som familjehem för ett visst 
barn sammanställs beslutsunderlaget. Det består av utredningen av 
familjehemmet och en sammanfattning av barnets behovsområden där det 
tydligt ska framgå att dessa matchats och att barnet får sina behov 
tillgodosedda i familjehemmet. Materialet kommuniceras med 
vårdnadshavaren och hör till barnets personakt.   
  
Beslutsunderlaget ska inte innehålla allt som framkommit om familjehemmet 
utan utgör en sammanfattning av det som är relevant för beslutet. Kopia av 
dokumentationen av familjehemsutredningen tillförs familjehemmets 
personakt tillsammans med eventuell skriftlig sammanfattning av intervjun. I 
dokumentationen redogörs även för vad som framkommit vid samråd med 
familjehemmets kommun och det som i förekommande fall framkommit från 
andra kommuner som har eller har haft någon placerad i hemmet.  
 
5.2.3 Om familjehemmet inte kan godkännas   
Socialförvaltningen är skyldig att inleda utredning av ett hem som av barnets 
vårdnadshavare föreslagits som familjehem för barnet. Om det redan tidigt 
står klart att familjen, utifrån barnets bästa, inte kommer att kunna godkännas 
som familjehem för barnet behöver hela utredningsförfarandet inte gås 
igenom, utan utredningen ska avbrytas. Beslutet att avbryta utredningen (11 
kap 1 § SoL) kan inte överklagas.   En annan situation kan uppstå om barnet 
redan finns i ett visst hem eller om vårdnadshavarna föreslagit ett bestämt 
hem och den slutförda utredningen visar att familjen inte kan godkännas. Då 
fattas ett beslut om att inte ge medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL för familjen 
att ta emot barnet. Ett liknande läge kan uppstå om utredningen nästan är 
slutförd och det mot slutet har uppstått tveksamheter som gör att familjen inte 
kan godkännas. Då ska familjen som har blivit utredd få ett beslut som är 
möjligt att överklaga. Beslutet och grunden för det delges familjen och 
vårdnadshavarna. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätt enligt 16 kap. 3 
§ SoL. Det är den som nekats medgivandet som har rätt att överklaga. Vid 
privatplacering så kan även vårdnadshavaren vara part.   
  
Även om ett hem inte godkänts som familjehem för barnet kan det vara viktigt 
för barnet att ha fortsatt kontakt med hemmet ifråga, t.ex. om det rör sig om 
ett släktinghem.  
 
5.2.4 Konsulentstödd familjehemsvård  
En privat anordnare (företag, stiftelse etc.) kan användas för att rekrytera ett 
familjehem åt ett visst barn. Ofta har anordnaren knutit till sig ett antal 
familjehem, för vars utbildning, handledning och stöd anordnaren svarar. Det 
finns inget som hindrar att socialförvaltningen köper sådana tjänster av ett 
företag, men själva uppdraget att vara familjehem är knutet till en viss 
person/familj och kan inte överlåtas.   
  
Konsulentstödda familjehem ska utbildas, utredas och bedömas på samma sätt 
som alla andra familjehem. Även när det gäller genomförandet och 
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uppföljningen av vården har socialnämnden samma ansvar för barnen i de 
konsulentstödda hemmen som för övriga placerade. Socialnämnden ska på 
vanligt sätt noga följa vården och svara för omprövningar och överväganden. 
Dessa uppgifter ingår i myndighetsutövningen och kan inte överlåtas.   
  
Innan placering sker ska avtal tecknas direkt med familjehemmet.   
  
Den ekonomiska ersättningen till familjehemmet (arvode, 
omkostnadsersättning m.m.) kan utbetalas antingen direkt till familjehemmet 
eller via företaget som ger konsulentstöd. 
  
5.3 Utbildning till familjehem  
Alla familjehem ska innan de blir godkända eller i direkt anslutning till att de 
fått sitt godkännande ha genomgått kommunens utbildning för familjehem 
eller kunna visa intyg på att de fått utbildning av annan utbildningsanordnare 
(6 kap. 6 c § SoL). Socialförvaltningen tillhandahåller såväl grundutbildning 
som en omfattande fortbildning av familjehemmen. Utbildningarna är 
obligatoriska för familjehemmen. Socialnämndens krav på familjehemmets 
deltagande i förekommande utbildningar ska regleras i avtalet. Hällefors 
kommun har en samverkan med kommunerna i Örebro län kring utbildning av 
familjehem.  
  
5.4 Stöd och vägledning till familjehem  
Socialförvaltningen ska försäkra sig om att vården följer uppgjord plan och att 
familjehemmets kompetens motsvarar uppdragets art.  
  
Familjehemmen har rätt till regelbundet stöd i sitt uppdrag. Stöd och 
vägledning ska anpassas efter uppdragets svårighetsgrad och familjehemmets 
kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag.   
  
I socialförvaltningens ansvar som uppdragsgivare till familjehemmet ligger 
såväl arbetsledning som stöd och vägledning. I arbetsledning innefattas 
kontroll av att vårdplanen följs. Med stöd avses fortlöpande kontakt och 
samtal med familjehemmet, både genom besök men också via telefon. 
Vägledning är en strukturerad form av samtal som syftar till att tillgodose det 
behov som familjehemsföräldrarna periodvis kan ha av att i diskutera och 
bearbeta egna känslor och upplevelser som har med uppdraget som 
familjehem att göra. (6 kap. 7 a § SoL).  
  
Samtliga dessa åligganden kan skötas av socialsekreteraren, men stöd och 
vägledning kan också överlåtas till annan, såsom utomstående 
konsult/terapeut eller till ett företag som bedriver konsulentstödd 
familjehemsvård. Socialförvaltningen har dock alltid kvar ansvaret för att stöd 
ges och för arbetsledning.   
  
Nätverk av familjehem eller fadderverksamhet kan också utgöra former för 
stöd och erfarenhetsutbyte.  
  
Att familjehemmet ska ta emot stöd och vägledning kan skrivas in i avtalet 
med familjehemmet.   
  
Om barnet har psykiatrisk problematik har barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) utrednings- och behandlingsansvar i enlighet med hälso- och 
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sjukvårdslagen.  För barn som tillhör LSS personkrets, (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) kan familjehemmet ha rätt till olika typer 
av stöd genom habiliteringscentret i den region där familjehemmet finns.  
 
5.5 Avtal med familjehem  
Socialnämnden ska skriftligen upprätta ett avtal enligt gällande avtalsmall 
som reglerar familjehemsföräldrarnas respektive socialnämndens ansvar och 
åtagande. 
  
5.6 Anmälan mot familjehem  
Om nämnden genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om att 
förhållandena i familjehemmet är otillfredsställande, ska enhetschef delges 
informationen och göra ett ställningstagande (förhandsbedömning) till om 
utredning av familjehemmet enligt 11 kap. 1 § SoL ska inledas. Om 
utredningen visar på missförhållanden i familjehemmet inleds utredning enligt 
11 kap. 1, 2§§ SoL av barnet. Om barnet antas fara illa måste nämnden 
omedelbart ingripa till barnets skydd.   
  
Utredningen enligt 11 kap. 1 § SoL av misstänkta missförhållanden i ett 
familjehem ska göras av annan socialsekreterare än den socialsekreterare som 
är ansvarig för familjehemmet. Familjehemmet ska alltid underrättas om vilka 
anmärkningar som kommit till nämndens kännedom. Om det efter utredning 
av familjehemmet visar sig att anmälan saknar grund behöver inte 
vårdnadshavaren informeras om anmälan. Dokumentationen förvaras då i 
familjehemmets personakt. Om uppgifter framkommer som påverkar barnets 
förhållanden ska vårdnadshavaren informeras och dokumentationen tillföras 
även barnets akt.  
 
5.7 Förbud eller begränsning av att ta emot familjehemsbarn  
När ett barns bästa kräver det får socialnämnden förbjuda eller begränsa 
möjligheterna för en person som är bosatt i kommunen att i sitt hem ta emot 
andras barn (5 kap. 2 § SoL). Bestämmelsen gäller både för privatplaceringar 
och för placeringar på uppdrag av socialnämnd och för såväl kortare som 
längre placeringar. Bestämmelsen kan därför tillämpas för att komma tillrätta 
med missförhållanden både i familjehem, jourhem, feriehem, familjedaghem 
och i kontaktfamiljer. Bestämmelsen är tillämplig även när det gäller 
tillfälliga vistelser (besök) i ett olämpligt hem.  
  
Bestämmelsen ska tillämpas när nämnden fått kännedom om att en person tar 
emot eller avser att ta emot andras barn i sitt hem och nämnden bedömer att 
detta är olämpligt. Förbudet behöver inte vara generellt, utan kan begränsas 
till att avse barn i viss ålder, mottagande i en viss bostad eller förbindas med 
andra villkor.   
  
Det är socialnämnden i den kommun där hemmet är beläget som ska pröva 
frågan om förbud. Nämndens beslut gäller endast inom kommunen. Om den 
som omfattas av beslutet flyttar så upphör beslutet att gälla. Om det finns skäl 
kan nämnden då med stöd av 14 kap. 1 § SoL underrätta socialnämnden i 
inflyttningskommunen om det förbud som gällde före flyttningen.   
  
Beslut om förbud att ta emot barn fattas av socialnämnden och kan inte 
delegeras. Beslutet kan överklagas med förvaltningsbesvär.   
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Beslutet kan ändras när förhållandena ger anledning till det.   
 
6 Inför placering 

6.1 Grund för placering 
Ett beslut om vård utanför hemmet vilar på en utredning (11 kap. 1,2 §§ SoL) 
av barnets förhållanden och vårdbehov. Innan ett barn placeras ska det noga 
utretts om behoven kan tillgodoses via insatser på hemmaplan. I de flesta fall 
ska en placering föregås av familjebehandlande insatser på hemmaplan. 
Föräldrar har i enlighet med föräldrabalken 6 kap 2 § 2st en skyldighet att 
ombesörja sina barns behov och socialtjänsten ska enbart träda in när barnets 
hälsa och utveckling riskeras genom att fortsatt bo i föräldrahemmet. 
Föräldrar har därmed en långtgående skyldighet att arbeta med sina förmågor 
för att kunna bemöta och tillgodose barnets behov. Socialtjänsten ska kunna 
erbjuda föräldrarna adekvat stöd för att utveckla dessa förmågor. Vid beslut 
om placering ska i de flesta fall den familjebehandlande insatsen fortgå för att 
arbeta med förälderns förmågor och möjliggöra en hemflytt av barnet. 
 
Innan beslut om placering ska en risk och skyddsanalys göras utifrån vilka 
risker och skydd som finns om barnet kvar stannar i föräldrahemmet eller om 
det placeras. En placering av ett barn är många gånger ett trauma för både 
barn och föräldrar. Forskning visar på att det är vanligt att placering slutar 
med ett sammanbrott där vården avbryts innan målen är uppfyllda, särskilt 
högrisk för detta är det i familjehemsplaceringar (Barn och unga i familjehem 
och HVB, 2012). I samma bok står att läsa att ungdomar med 
beteendeproblematik kan ha ett eskalera beteende vid institutionsplacering 
tillsammans med andra ungdomar med stor problematik. 
  
En familjehemsplacering av ett barn kan aldrig vara en akut lösning, utan 
måste vara ett väl genomtänkt beslut baserat på kunskap om barnet och dess 
situation. Det är därför viktigt att skilja mellan ett beslut i en akut situation 
och en familjehemsplacering för stadigvarande vård och fostran. 
Jourhemsplaceringar ska inte, såvida det inte finns särskilda skäl, pågå längre 
än två månader efter avslutad utredning. Om ett barn måste lämna sitt 
föräldrahem akut kan han eller hon tas om hand av en anhörig, placeras i ett 
jourhem eller i vissa särskilda fall på institution. I de fall barnet är 
omhändertaget enligt LVU måste vården emellertid alltid inledas i ett utrett 
familjehem/jourhem eller på institution. 
 
6.2 Val av placeringsform 
I första hand ska kommunens egna uppdragstagare eller utförare användas om 
de bedöms kunna tillgodose barnets behov. Vid placering ska en bedömning 
göras gällande vilken form av placering som bäst tillgodoser det enskilda 
barnets behov. Utifrån normaliseringsprincipen förefaller en placering i 
familjehem vara ett förstahandsalternativ framför institutionsplacering, även 
vid mer komplexa svårigheter. Kontinuitet är en viktig aspekt, kontinuiteten 
och de långa relationerna med vuxna bedöms bäst kunna tillgodoses i 
familjehem. Vid boende på institution finns en förhöjd risk att utveckla 
relationer med andra ungdomar med socialt nedbrytande beteenden.  
 
Familjehemsplaceringen kan vid komplexa ärenden kompletteras med andra 
behandlande insatser. Institutionsplacering bör beviljas vid de tillfällen då 
barnets behov av skydd är så stort att det finns behov av personal dygnet runt. 
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Ensamkommande flyktingbarn utreds på samma sätt som barn som bor och 
lever i Sverige. När barn eller unga kommer till släktingar behöver både 
barnet utredas och medgivande utredas. Ett beslut om medgivande för 
privatplacering fattas på samma grunder som för andra barn. Handläggare 
behöver ha i åtanke att barnet eller den unge ska vidmakthålla sina relationer 
till anhöriga i hemlandet. 
 
6.2.1 Familjehem 
Vid familjehemsplacering ska i första hand övervägas om barnet kan placeras 
hos anhörig eller annan närstående. Bestämmelserna om barnets bästa ska 
dock alltid beaktas. 
 
6.2.2 Institution 
Vid placering på institution ska den enskilda individens behov matchas mot 
institutionens behandlingskompetens. En bedömning om matchning ska 
dokumenteras skriftligt i barnets journal. Institutionens geografiska placering 
ska i första hand vara i närområdet om det inte föreligger särskilda skäl som 
talar emot i det enskilda ärendet. 
 
6.2.3 Stödboende 
Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga i 
åldern 16-20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att 
de ska kunna placeras i ett stödboende. 
 
Stödboende kan bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen 
lokal. Målgrupp för stödboende kan vara: 
 

- Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till 
Sverige 

- Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik 
- Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en 

otillfredsställande hemsituation 
  
 
Oavsett benämning på boendeformen är det innehåll och målgrupp som avgör 
Benämningarna ”träningslägenheter” och ”utslussningsboende” används inte i 
lagstiftningen. Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes 
individuella behov och förutsättningar samt utformas så att vistelsen upplevs 
som meningsfull. 
 

 
6.3 Jourhem 
Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid 
upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om 
inte förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård är 
utredda av socialnämnd (6 kap. 6 § SoL). Uppdraget att vara jourhem innebär 
att det kommer vara viss omsättning på barn i ett sådant hem. Det är därför 
inte lämpligt att hemmet jämsides har familjehemsplacerade barn. 
 
En placering i jourhem bör inte pågå längre tid än vad som krävs för att utreda 
och bedöma det fortsatta vårdbehovet samt fatta beslut i ärendet. Om det inte 
finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter 
det att socialnämndens utredning om ingripande till barnets skydd eller stöd 
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avslutats. Eftersom placeringen är tillfällig folkbokförs de placerade barnen 
inte på jourhemmets adress. Jourhemmen ska utredas på samma sätt som 
familjehem. De kan inte utredas och prövas utifrån ett visst barns behov utan 
får prövas utifrån en mer allmän bedömning av deras lämplighet för 
uppgiften. Till skillnad från vanliga familjehemsföräldrar omfattas 
jourhemsföräldrar, i sin egenskap av kontrakterade, av sekretess. 
 
6.4 Samtycke  
För insatser jml SoL krävs samtycke från vårdnadshavare. Om ett givet 
samtycke återtas måste insatsen omedelbart avslutas.  
Om barnet eller den unge har två vårdnadshavare och endast den ena 
samtycker till särskilda insatser för barnet får socialnämnden fatta beslut om 
insatser mot den ena vårdnadshavarens vilja med stöd av 6 kap 13 a § (FB). 
Det kan gälla psykologisk eller psykiatrisk utredning och behandling samt 
öppna insatser inom socialtjänsten efter biståndsbeslut som till exempel 
kontaktperson eller kontaktfamilj. Möjligheten gäller också för insatser med 
stöd av 9 § 4,5 eller 6 stycket LSS i form av avlösarservice, korttidsvistelse 
och kontaktperson. Socialnämndens beslut gäller omedelbart. 
 
6.4.1 Partsinsyn 
Vårdnadshavare samt unga över 15 år är part i ärendet och har rätt att ta del av 
allt beslutsunderlag. Även unga under 15 år, beroende på ålder och mognad, 
kan delges uppgifter som framkommit under familjehemsutredningen. En 
bedömning behöver göras i det enskilda fallet hur och på vilket sätt 
information ska delges. Uppgifter som kan tala emot familjehemmet bör 
redovisas för vårdnadshavare och den unge. 
 
6.5 Barnets rätt att komma till tals  
Inför en placering måste särskilt barnet, men även föräldrar och familjehem, 
få tid att förbereda sig, bli insatta i planeringen, lära känna varandra och ta del 
i planering av fortsatt umgänge. Om barnet vårdas i jourhem eller på 
institution före placeringen kan jourhemsförälder eller institutionspersonal på 
uppdrag av socialförvaltningen medverka vid invänjningen av barnet i 
familjehemmet. Socialförvaltningen har dock det fulla ansvaret för 
förberedelse och placering.   
  
Barn och föräldrar ska var för sig noggrant informeras om orsakerna till 
placeringen och den planering som finns. Strävan är att de ska förstå och om 
möjligt acceptera motiven till att barnet ska vårdas i familjehem. Det är 
socialförvaltningens ansvar att även i detta sammanhang informera barnet och 
låta det komma till tals samt att i alla beslut dokumentera, respektera och ta 
hänsyn till barnets åsikter.   
  
Barnet har rätt till information om orsakerna till en placering i familjehem (11 
kap. 10 § SoL). Informationen ska anpassas till barnets ålder och utveckling 
(7 kap. 1 § SOSFS 2012:11). Under vårdtiden måste barnets socialsekreterare 
upprepa informationen och försäkra sig om att barnet har adekvat information. 
Barnet kan i sina kontakter med familjehem, föräldrar och kamrater få 
motsägande uppgifter om orsaker till placeringen och om 
framtidsplaneringen.  
 
Socialförvaltningen har därför ett särskilt ansvar att hålla barnet underrättat 
och att dokumentera hur och att så har skett.   
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Föräldrarna ska ges tillfälle att möta familjehemsföräldrarna innan barnet 
flyttar till familjehemmet. Föräldrarnas egen beskrivning av barnets 
personlighet, vanor, intressen m.m. är värdefullt för dem som ska svara för 
den fortsatta vården. Att föräldrar och familjehemsföräldrar får lära känna 
varandra innan barnet flyttar kan också bidra till att underlätta umgänget 
mellan föräldrar och barn.  
 
6.6 Barnets behov  
För att barnet ska kunna utveckla en stark positiv identitet och en god 
självkänsla behöver det kunskaper om sig själv, sitt ursprung och om varför 
det är placerat i familjehem. Det är mycket viktigt att frågor om placeringen 
tas upp i både enskilda och andra sorters samtal med barnet. Barnet måste få 
tillfälle att ställa frågor och ges svar på varför det är placerat och ges hjälp att 
förklara för andra varför det inte bor hos sina föräldrar.   
  
Till identiteten hör också hur barnet uppfattar sig själv – vad det är bra på och 
vad det tycker är svårt eller besvärligt, får det uppskattning från andra, blir det 
mobbat, och självbild är exempel på frågor som behöver ställas till barnet. 
Barnets känsla av tillhörighet bör också belysas genom frågor om 
samhörighet med familjehemmet och med de biologiska föräldrarna, släkt, 
språk, kultur, livsåskådningar, ursprungsland och liknande.  
  
Stabila, kärleksfulla och sunda relationer är en viktig ingrediens i en 
harmonisk utveckling hos barn. För de familjehemsplacerade barnen, vars 
ursprungsmiljö i de flesta fall brustit i omsorg och förutsägbarhet, är det 
särskilt viktigt att få erfarenheter av ett gott samspel mellan människor. Att 
detta behov tillgodoses måste därför följas upp genom frågor till barnet om 
kontakt med familjehemsföräldrar, syskon i familjehemmet, ursprungsfamilj 
och släkt samt med andra vuxna. Huruvida barnet har kamrater och nära 
vänner behöver också diskuteras. Det finns olika hjälpmedel att tillgå kring 
samtal om dessa frågor.  
  
En god social förmåga är viktig för hur man klarar sig i livet. När 
uppföljningen av barnets vård görs måste även denna aspekt belysas genom 
frågor om hur barnet kan anpassa sig till olika människor och olika 
situationer, om barnet förstår hur andra människor uppfattar dess beteende, 
om barnet förstår och kan tillämpa regler för umgänge mellan människor, hur 
barnet själv kan göra sig förstått.   
  
Barn som placeras i familjehem har oftast haft många svåra upplevelser i sin 
hemmiljö, som missbrukande föräldrar, våld i hemmet och psykiska, fysiska 
eller sexuella övergrepp. Till detta kommer ett ytterligare trauma i form av 
separationen från föräldrarna. Hur barn reagerar på sådana svårigheter 
varierar och kan visa sig i psykiska eller fysiska symptom av olika slag eller i 
beteendet. Tecken måste uppmärksammas som tyder på brister i barnets 
psykiska hälsotillstånd. Om barnet uppvisar symptom på bristande psykiskt 
välbefinnande kan en kompletterande bedömning behöva göras genom BUP 
eller motsvarande.   
  
Det långsiktiga målet med vården i familjehemmet är att barnet ska kunna 
leva ett gott liv och klara sig ute i samhället. Till detta hör att ta ansvar för 
vardagliga saker som att sköta personlig hygien, hem och ekonomi, att 
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bedöma faror m.m. Vid uppföljning av vården ska därför även dessa aspekter 
belysas: hur klarar barnet att utifrån sin ålder ta ansvar i hemmet, att sköta sin 
hygien, hantera pengar, hjälpa till med hushållsarbete, att förstå och hantera 
farliga situationer och risker, hur förbereder sig tonåringen för ett 
självständigt liv? (se 8 kap. SOSFS 2012:11).  
  
Före och under en placering måste socialförvaltningen skaffa sig kunskap om 
barnets hälsotillstånd och om eventuella behov av insatser från sjukvården 
eller annan vårdgivare. Detta kräver en aktiv samverkan med barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningar, barnhälsovård, elevhälsa, tandvård, barn- 
och ungdomspsykiatri m.fl. De barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningarna har ett åtagande och uppdrag att utföra hälsoundersökningar 
inför placering i familjehem. Av BBIC framgår vad som ingår i en 
hälsoundersökning inför placering i ett familjehem. För att begära in journaler 
eller andra handlingar som behövs inför läkarundersökning krävs inte att 
utredning inleds enligt 11 kap 1,2 §§ SoL. Enligt 10 kap. 2 § OSL kan en 
uppgift lämnas ut från en myndighet om den är nödvändig för att en annan 
myndighet ska kunna fullgöra sin verksamhet. För läkarundersökning i 
samband med placering finns avtal med Regionen som reglerar detta.  
   
Om barnet visar sig behöva hjälp för något hälsoproblem anges i 
genomförandeplanen vem som ansvarar för att adekvata insatser ges och hur 
dessa ska följas upp. Alternativt ska en samordnad individuell plan (SIP) 
upprättas (2 kap. 7 § SoL) tillsammans med hälso- och sjukvården.  
  
Barnet ska komma till tals både i utredningen av hemförhållandena, inför 
placering och under vistelsen i familjehemmet. Det ska dokumenteras hur, när 
och var samtal med barnet sker. Under vårdtiden innebär det att barnet har rätt 
till en egen kontakt med sin socialsekreterare. Barnet ska ges möjlighet att i 
regelbundna enskilda samtal fritt få uttrycka sina tankar, känslor och frågor. 
Barnet har rätt att välja hur kontakten ska se ut (se 7 kap. SOSFS 2012/11).    
 
6.7 Vårdplan  
Syftet med vårdplanen är att klargöra mål och medel för vården, utifrån det 
enskilda barnets behov. Vårdplanen ska även innehålla de åtgärder och 
insatser som andra huvudmän har ansvaret för.   
  
Vårdplanen måste tillsammans med genomförandeplanen förstås i alla delar 
av dem som berörs av planerna. Vårdplan och genomförandeplan ligger till 
grund för de halvårsvisa övervägandena och omprövningarna av vården.   
  
Senast samma dag placeringen genomförs ska det finnas en vårdplan.   

 
Om vårdplanen gäller ett barn ska den revideras senast när barnet har varit 
placerat i två år. Detta gäller oavsett grunden för placeringen. Den reviderade 
vårdplanen ska, om det inte möter särskilda hinder, särskilt avse barnets 
långsiktiga boende. Det är den sammanlagda tiden som barnet har varit 
placerad som är avgörande för skyldigheten att revidera vårdplanen, det krävs 
inte att barnet varit placerat i samma familjehem under två år. Därefter ska 
vårdplanen revideras vid behov. 

 
En frivillig placering enligt SoL förutsätter samtycke, inte bara från 
vårdnadshavaren utan även från barnet om det fyllt 15 år. Om barnet har två 
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vårdnadshavare krävs samtycke från båda för att placeringen ska kunna 
genomföras. Kravet på vårdnadshavarens samtycke gäller även särskilt 
förordnade vårdnadshavare. 
Det finns inte några formella krav i varken SoL eller LVU på hur samtycket 
ska vara utformat, men i förarbeten har uttalats att med hänsyn till den 
betydelse samtycket kan få är det nödvändigt att det lämnas skriftligen. Det 
förutsätts vidare att samtycke ges genom att vårdplanen blir undertecknad av 
vårdnadshavaren och barnet om hen är över 15 år. 
  
En vårdplan enligt 11 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska, 
om det inte möter särskilda hinder, beskriva  
1. de särskilda insatser som behövs,  
2. det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och 

andra närstående ska ordnas,  
3. målet med vården, och  
4. den vårdbehövandes och, i fråga om barn, även hans eller hennes 

vårdnadshavares syn på den planerade vården. 
 
6.8 Genomförandeplan  
Socialnämnden ska alltid upprätta en genomförandeplan vid vård i HVB, 
stödboende och familjehem. Genomförandeplanen konkretiserar innehållet i 
vårdplanen och tydliggör för alla som är berörda vid genomförandet av en 
planerad insats hur den ska genomföras och vilka delmål som ska uppnås. 
Vårdplanen fokuserar på vad som behöver göras medan genomförandeplanen 
beskriver hur det ska gå till. Genomförandeplanen bör upprättas, följas upp 
och revideras i nära samarbete med hemmet eller boendet. En 
genomförandeplan som har upprättats av ett HVB eller stödboende kan dock 
aldrig ersätta socialnämndens genomförandeplan. 
  
Med utgångspunkt från genomförandeplanen sker en genomgång av hur det 
ser ut för barnet inom de olika behovsområdena inför varje 
övervägande/omprövning. För att speciella svårigheter ska uppmärksammas 
så tidigt som möjligt ägnas vid det första övervägandet/omprövningen efter 
placeringen särskild uppmärksamhet åt hur barnet knyter an till 
familjehemmet och om det finns tecken på behov av barnpsykologisk, 
barnpsykiatrisk eller neuropsykiatrisk utredning eller behandling. Behov av 
insatser enligt LSS bör också beaktas.  
  
Barnet är, beroende på mognad och ålder, en viktig medaktör kring sin egen 
planering. Vid planering av vården är det viktigt att så långt det är möjligt 
involvera barnet och barnets föräldrar och andra för barnet viktiga personer.     
 
BBIC:s formulär för placeringsinformation ska användas när barn placeras i 
familjehem. Där registreras sådan information som är viktig för 
familjehemmet att få i inledningsskedet. Det handlar om vardagsrutiner, 
sjukdomar, mediciner, umgänge m.m.  
I samband med placering inhämtas även samtycke till att familjehemmet kan 
ta kontakt med hälso- och sjukvård och hämta ut receptförskriven medicin, 
särskilda blanketter finns för detta.  

 
En genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen ska, 
om det inte möter särskilda hinder, beskriva  
1. målet med de särskilda insatser som behövs,  
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2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras,  
3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp,  
4. när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som 

andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för,  
5. när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra 

närstående ska ordnas,  
6. när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden, och  
7. den unges och, i fråga om barn, hans eller hennes vårdnadshavares syn på 

genomförandet av den planerade vården.  
 

Av genomförandeplanen ska det framgå vilka åtgärder som planeras för att 
barnet eller den unge  
1. ska få lämplig utbildning i förskola eller skola,  
2. ska få sina behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodosedda och  
3. vid behov ska få stöd i umgänget med föräldrar, syskon och andra 

närstående. 
 
En genomförandeplan kan kompletteras och revideras vid uppföljningar. 
Genomförandeplanen ska vara färdig inom sex veckor efter att placeringen 
genomförts.   
  
Ett första uppföljningsmöte ska ha genomförts senast fyra veckor efter 
placeringen.  
  
Hur umgänget mellan barnet och föräldrar/anhöriga ska ordnas anges i barnets 
genomförandeplan samt vid behov i en särskild umgängesplan. 
  
6.9 Kontinuitet och stabilitet  
När ett barn behöver placeras på grund av brister i omsorgen ska 
vårdnadshavaren erbjudas stöd för att få hjälp att förändra och förbättra det 
som brister i föräldrarollen. Om vårdnadshavarens föräldraförmåga inte 
förbättras inom en rimlig tidsperiod måste stabiliteten prioriteras för barnet.  
  
Rättssäkerheten för barnets vårdnadshavare får inte åsidosättas men ska heller 
inte tillåtas gå före barnets rätt till en trygg och stabil uppväxt. I de fall det 
står klart att det är en placering med ett uppväxtperspektiv som är den bästa 
insatsen för barnet måste ett arbete påbörjas för att säkerställa den långsiktiga 
tryggheten för barnet.   
 
I och med att vårdplanen ska revideras efter två år och vid den tidpunkten, om 
det inte möter särskilda hinder, särskilt ska avse barnets långsiktiga boende får 
den en tydligare roll när det gäller den långsiktiga inriktningen av vården. 
Långsiktighet kan innebära att barnet så snart som möjligt ska åter-förenas med 
föräldrarna. Det kan också stå klart, och behöva uttalas, att barnet ska bo kvar i 
familjehemmet inom överskådlig tid.  
När en placering pågått i två år bör det i många fall finnas underlag för att 
bedöma om återförening är ett realistiskt alternativ. Om möjligheten till åter-
förening verkar vara avlägsen är det viktigt att bedöma barnets framtida behov 
utifrån det perspektivet. Målet bör då vara att de biologiska föräldrarna, 
familjehemsföräldrarna och barnets socialsekreterare efter en tid gemensamt 
kan uttala att barnet behöver få bo kvar i familjehemmet. 
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Om vårdnadshavaren av något skäl inte alls finns tillgänglig för en sådan 
dialog och bedömningen är att han eller hon inte kommer att bli det inom 
rimlig tid finns det några alternativ till en uppväxtplacering i familjehem. Ett 
alternativ är vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrarna (enligt 6 kap 8 
§ FB), ett annat är att vårdnaden överflyttas till en annan, särskilt förordnad 
vårdnadshavare (6 kap 7 § FB). Ett tredje alternativ är adoption.  

 
Bestämmelserna om vårdnad finns i 6 kap. FB. Där framgår att 
socialnämnden har talerätt gällande vårdnadsöverflyttning som kan göras vid 
bestående brister i omsorgen (6 kap. 7 § FB) och vid långvarig vård i 
familjehem där barnet har rotat sig (6 kap. 8 § FB). Vidare kan socialnämnden 
anmäla ändring i vårdnaden på grund av att en eller båda föräldrarna avlider 
(6 kap. 9 § FB).   
 
Frågor om vårdnadsöverflyttning prövas på talan av socialnämnden vid 
tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. En överflyttning av vårdnaden 
innebär att ansvaret för barnets personliga förhållanden och för att barnets 
behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodoses, flyttas över på 
den eller dem som ska ta över vårdnaden. Avgörande för alla beslut om 
vårdnad är barnets bästa. 
  
Bestämmelserna i LVU säkerställer visserligen barnets rätt till vård men 
garanterar inte stabilitet då vården ska övervägas var sjätte månad och alltid 
kan överklagas. Anknytningen mellan barnet och familjehemmet kan 
försvåras av återkommande överväganden. Vid svåra fall då vården ständigt 
överklagas av en vårdnadshavare utan att nya förhållanden för barnet 
föreligger, med ständig oro för barnet som följd, bör en överflyttning av 
vårdnaden till antingen familjehemmet eller en särskilt förordnad 
vårdnadshavare föreslås.   
 
När ett barn har varit placerat i samma familjehem under tre år är nämnden 
skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden till familjehemsföräldrarna. Det finns inget som hindrar att 
nämnden överväger frågan om vårdnadsöverflyttning dessförinnan. 
Anledningen till nämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverlytt till 
familjehemsföräldrarna är att det inte är ovanligt att barn lever i ovisshet om 
var de hör hemma och om och hur länge de får bo kvar i ett familjehem. En 
överflyttning av vårdnaden skapar bättre möjligheter för kontinuitet och 
trygghet i vården.  
 
Det kan inte uteslutas att det kan behövas längre tid än tre år i ett familjehem 
för att det ska anses vara till barnets bästa att vårdnaden flyttas över till 
familjehemmet. Nämnden ska därför årligen överväga frågan om 
vårdnadsöverflyttning när barnet varit placerat i samma familjehem under tre 
år. Utgångspunkten är att överväganden om vårdnadsöverflyttning ska göras 
så snart det finns ett behov, vilket kan innebära att övervägandena behöver 
göras oftare än en gång per år. 

 
Vårdnadshavarens rättssäkerhet ska inte åsidosättas och en bedömning måste 
ske i varje enskilt fall, men vuxnas rättigheter får inte överskugga barnets rätt 
till en trygg uppväxt.  
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6.10 Val av familjehem  
När en utredning har kommit fram till att det är vård utanför hemmet som ska 
föreslås och det är socialförvaltningen som ansvarar för insatsen är den 
skyldig att ge barnet en god vård. Vården ska så långt möjligt utformas i 
samförstånd med barnet och vårdnadshavaren och den ska främja den 
enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med 
hemmiljön (6 kap. 1 § SoL).   
  
Forskningen visar att det är gynnsamt för barnet om föräldrarna kan godkänna 
valet av familjehem.   
  
I första hand, under förutsättning att det är till barnets bästa, ska det övervägas 
om barnet kan placeras hos någon anhörig eller annan närstående (6 kap. 5 § 
SoL). Att bestämma vad som är det bästa för barn är inte enkelt, men det är 
barnets bästa som ska avgöra och inte vad som passar de vuxna bäst. I journal 
skall framgå det ställningstagande som gjorts om placering i släktinghem eller 
närståendehem och om motiven till valt hem. Barnets synpunkter ska tydligt 
redovisas.  
  
Vid val av placering bör vårdnadshavarens grundläggande värderingar vad 
gäller religion, människosyn, livsvärden m.m. så långt möjligt respekteras. I 
de fall då vårdnadshavarens värderingar är anledning till att barnet ska vårdas 
med stöd av LVU kan det dock, med hänsyn till syftet med vården, vara 
nödvändigt att åsidosätta föräldrarnas inställning.   
  
Vid val av familjehem är det viktigt att betänka att barnet kan få stöd för att 
behålla sitt språk, sin religion och sin etniska identitet. I genomförandeplanen 
ska det dokumenteras hur och vem som ansvarar för att barnet får detta stöd.   
  
Kommunen ansvarar för att rekrytera familjehem med blandad etnisk, religiös 
och språklig bakgrund.  
  
Vid val av familjehem bör vården förläggas så nära barnets hemmiljö som 
möjligt. Detta förutsätter att barnet inte löper särskilda risker med att vistas i 
närheten av hemmet. 
  
6.11 Placering av syskon  
Inför en placering av syskon är det viktigt att ta reda på hur syskonrelationen 
ser ut. Om det är möjligt och till syskonens bästa bör syskon placeras 
tillsammans. Om placering i samma familj av något skäl inte kan ske bör 
syskonen placeras i närheten av varandra. I genomförandeplanen ska det 
dokumenteras hur och vem som ansvarar för att se till att syskon kan 
upprätthålla en positiv kontakt under vårdtiden.   
 
6.12 Folkbokföring  
Barnet ska vara folkbokfört där det är bosatt, d.v.s. där det regelmässigt 
tillbringar sin dygnsvila (7 § folkbokföringslagen, FOL). I samband med 
placering i familjehem ska därför barnets folkbokföringsadress ändras. Om 
placeringen är avsedd att vara högst sex månader görs dock ingen ändring av 
folkbokföringen. Det är viktigt att bevaka att ändring görs om placeringen blir 
förlängd utöver detta halvår.   I de fall där planeringen är avsedd att vara en 
längre tid ska vårdnadshavaren informeras om skyldigheten att göra 
flyttningsanmälan för ändrad folkbokföring. Vårdnadshavaren bör få hjälp 
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med flyttningsanmälan. Barn som fyllt sexton år kan själva göra 
flyttningsanmälan utan medverkan av vårdnadshavare (30 § FOL).   Om 
vårdnadshavaren inte vill göra flyttningsanmälan för barnet eller är förhindrad 
att göra det, bör socialnämnden underrätta den lokala skattemyndigheten på 
inflyttningsorten om barnets flyttning. Sekretessen kan således brytas med 
hänvisning till att nämnden har skyldighet att vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att vården ska kunna genomföras och barnet få sina olika 
behov tillgodosedda (10 kap. 2 § OSL). Lokala skattemyndigheten kan med 
anledning av underrättelsen fatta beslut i ärendet efter eventuell ytterligare 
utredning och kommunikation med vårdnadshavaren.  
  
Om eller när barnet flyttar från familjehemmet är det viktigt att barnet blir rätt 
folkbokfört. Om barnet placeras från familjehem till Hem för vård och boende 
(HVB) måste folkbokföringsadressen ändras till vårdnadshavarens adress. Om 
vårdnadshavaren har flyttat kan den nya kommunen kontaktas för en 
diskussion om var ärendet ska handläggas. Socialstyrelsen kan bistå med råd 
och även fatta beslut om vilken kommun som ska vara ansvarig vid oenighet. 
Principen om barnets bästa ska vara styrande. Det är ytterst olyckligt om 
barnet förblir folkbokfört i en kommun som han eller hon inte har någon 
anknytning till då så mycket av samhällsservicen är beroende av var barnet är 
folkbokfört.  
 
6.13 Hemlig vistelse  
Om barnet ska placeras på en för föräldrarna hemligt vistelseort (26 kap 2 § 
OSL och 14 kap 2 § LVU) blir socialnämndens handläggning annorlunda. 
Kontakt bör tas med skattemyndigheten för att diskutera frågan om 
folkbokföring. En sådan kontakt kan inledningsvis tas utan att avslöja barnets 
identitet. Om det är nödvändigt för att kunna genomföra vården kan nämnden 
bryta sekretessen och avslöja barnets identitet och nämndens beslut om att 
barnets vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare (10 kap. 2 
§ OSL).   
  
Socialnämndens beslut enligt 14 kap 2 § LVU ska övervägas minst en gång 
var tredje månad. Om beslutet ändras och Skatteverket har belagt barnets 
uppgifter med sekretessmarkering måste Skatteverket informeras.  
 
För ett barn som har stark tillhörighet till familjehemmet kan ibland fråga 
uppkomma om att barnet ska byta sitt eget efternamn till det som 
familjehemsföräldrarna har. I 11 § namnlagen finns bestämmelser som gör det 
möjligt för familjehemsplacerade barn att byta till ett namn som bärs av den 
ena eller bägge familjehemsföräldrarna. Det är inte tillåtet att utan vidare 
börja kalla barnet vid familjehemmets efternamn.  
  
Om barnet placeras i familjehem tidigt efter födelsen kan frågan uppkomma 
om vilket förnamn som barnet ska ha och vem som bestämmer namnet.  Det 
är barnets vårdnadshavare som bestämmer vad barnet ska heta och som ska 
anmäla barnets för- och efternamn till skattemyndigheten inom tre månader 
efter barnets födelse. Det är också vårdnadshavarna som bestämmer om hur 
en eventuell namngivningsceremoni ska gå till. Vårdnadshavarna kan själva 
ordna med en ceremoni eller lämna medgivande till familjehemmet att göra 
detta. Om föräldrarna saknar förmåga att såväl vårda barnet som att ta 
ställning i namnfrågan finns skäl att överväga om barnet behöver en särskilt 
förordnad vårdnadshavare eller bli tillgängligt för nationell adoption. 
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6.14 Barnets utrustning  
I samband med placeringen kan barnet behöva utrustning i form av kläder 
eller annat och familjehemmet kan behöva utrusta det rum som barnet ska bo. 
Det är frågan om verkställighetsbeslut (grundat på ett placeringsbeslut enligt 
SoL eller LVU) och inte om ekonomiskt bistånd. Under den fortsatta 
placeringen är det heller inte tänkt att nya behov som uppstår under 
placeringstiden ska föranleda beslut om bistånd utan dessa är också att 
betrakta som verkställighetsbeslut. Dock är det viktigt att överväga och i 
avtalet med familjehemmet noga skriva in vad som förväntas täckas av den 
löpande omkostnadsersättningen.   
  
Skolbarn behöver som regel ha tillgång till en dator. Lite äldre 
familjehemsplacerade barn bör ha tillgång till dator med internetuppkoppling. 
Det ger barnet möjligheter att kommunicera med jämnåriga och andra på 
samma villkor som flertalet barn. Detta får naturligtvis vägas mot det behov 
av insyn i barns liv som föräldrar behöver ha, men barn i samhällsvård får inte 
särbehandlas eller ges sämre förutsättningar än andra barn. 
   
6.15 Information till förskola och skola  
När en utredning enligt 11 kap 1, 2 §§ SoL pågår och det börjar stå klart att 
den kan leda till förslag om en placering som innebär ett byte av skola, måste 
socialförvaltningen samråda med skolan. Detta gäller oavsett om det är en 
kommunal eller fristående skola. Skolan ansvarar för att beskriva elevens 
behov av utbildning och för att föra över denna kunskap. till mottagande 
skola/HVB. Vid en tidsbegränsad placering (HVB eller jourhem) är eleven 
som regel fortfarande folkbokförd i sitt hem i Hällefors.   
  
Skolhuvudmannen har ett uppföljningsansvar när det gäller elevens rätt till 
utbildning. Hur detta ansvar ska tillgodoses måste regleras innan placeringen 
verkställs eller snarast efter genomförandet. Socialnämnden har ansvaret för 
att följa vården. Med skolhuvudman avses den skola som eleven går i innan 
placeringen, kommunal eller fristående skola.   
  
Om det inte redan finns en pedagogisk utredning och ett åtgärdsprogram för 
eleven behöver skolan ta fram detta så att barnets behov avseende utbildning 
kan beskrivas inför en placering utanför hemmet. BBIC-formulär som 
används vid genomförandet av utredningen, ska alltid användas för att få fram 
underlag till utredningen om hur barnets skolsituation ser ut. Eftersom 
sekretess föreligger mellan både mottagande och avlämnande skola och 
socialförvaltningen måste utbildningsbehovet beskrivas för den mottagande 
skolan i ett särskilt dokument. Den avlämnande skolan ansvarar för detta. 
Dokumentation om utbildning måste hållas åtskild från socialförvaltningens 
dokumentation då det råder olika sekretessregler.  
  
För att kunna föra konstruktiva samtal med den avlämnande och mottagande 
skolan måste sekretessfrågan lösas. Detta sker lämpligen genom att 
vårdnadshavaren och barnet ger sitt samtycke. Vid placering enligt SoL eller 
om ett barn beviljats insatsen familjehem enligt LSS är detta en förutsättning 
för att alla inblandade ska kunna prata öppet med varandra.   
  
Visserligen kan skolorna utan hinder av sekretess lämna och ta emot 
information för att fullgöra sitt utbildningsuppdrag när det gäller elevens 
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utbildning, men när grunden för byte av skola är en insats som 
socialförvaltningen är inblandad i är det ofrånkomligt att även annan 
information måste kunna ges eller inhämtas.   
  
När det gäller LVU-placeringar har socialförvaltningen hela ansvaret för 
vården och behöver inte ha ett samtycke för att prata om eleven när det gäller 
skolfrågor, men ofta är det ändå värdefullt att föräldrarna är så delaktiga som 
möjligt i vården.   
  
Skolhälsovården omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess (25 kap. 1 § OSL) 
och kan inte lämna ut information till skolhälsovården i en annan kommun i 
utan vårdnadshavarens samtycke.   
  
För barnomsorgs/skolpengen svarar den kommun där barnet är folkbokfört. 
Eftersom familjehemsplacering ofta sker under pågående termin är det 
angeläget att rektor i såväl skolan i Hällefors som den nya skolan får 
kännedom om placeringen så snart som möjligt.  
 
6.16 Socialförsäkringsförmåner  
När ett barn placeras för vård utanför hemmet förlorar vårdnadshavaren rätt 
till socialförsäkringsförmåner som är knutna till att han eller hon har barnet i 
sin vård. Det är viktigt att informera vårdnadshavaren om detta i god tid samt 
om den eventuella ersättning som vårdnadshavaren ska betala till 
socialnämnden för barnets försörjning (en summa motsvarande högst ett 
underhållstöd).  
 
6.17 Hälso- och sjukvården  
Familjehemmet ska ombesörja behovet av hälso- och sjukvård på barnets nya 
ort.   
  
6.18 Överförmyndaren  
I samband med en placering bör anmälan till överförmyndaren övervägas, 
som har att ta ställning till eventuella åtgärder. Det gäller även då barnets eget 
beteende anges som huvudorsak till placeringen. Om en förälder eller nära 
anhörig avlider bör överförmyndaren underrättas så att barnets tillgångar 
säkerställs.   
  
Om det finns risk för att föräldern använder barnets tillgångar på ett sätt som 
inte kommer barnet tillgodo, är socialnämnden skyldig att göra en anmälan till 
överförmyndaren (5 kap. 3 § punkt 3 SoF). Överförmyndaren kan sedan 
besluta om spärr på barnets bankkonto, vilket betyder att föräldrarna endast 
med överförmyndarens tillstånd får ta ut pengarna.   
  
Anmälan görs till överförmyndaren i den kommun där barnet är folkbokfört. 
För vad anmälan ska innehålla, se Svenska kommunförbundets cirkulär som 
också ger anvisning på blanketter att använda vid olika slags anmälningar. 
Vårdnadshavarna ska underrättas om att anmälan gjorts.   
  
”Skälen till att nämnden placerar underåriga i familjehem eller HVB enligt 
SoL eller LVU är i många fall att det finns allvarliga brister i 
hemförhållandena och i föräldrarnas omsorgsförmåga. Förhållandena kan vara 
desamma för barn som får motsvarande insatser enligt LSS. Anmälan ska i 
dessa fall alltid att göras till överförmyndaren, som har att ta ställning till 
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eventuella åtgärder (15 § 6p LSS). Det gäller även då den barnets eget 
beteende anges som huvudorsak till placeringen.” (Justitieombudsmannen, 
JO:s rapport Barn i familjehem, 1985-1218, dnr 2989-1985).   
  
Anmälningsskyldigheten gäller oavsett om barnet har egna tillgångar eller 
inte. Detta för att överförmyndaren skall ha kännedom om förhållandena och 
snabbt kunna ingripa i ett senare skede om barnet t.ex. får ett arv. (se SKR:s 
cirkulär 18:14).  
  
Överförmyndarnämnden ska underrättas vid kännedom om något som kan 
vara av betydelse för överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet, till 
exempel om en god man försummar sitt uppdrag.  
  
Anmälningsskyldighet för socialnämnden föreligger också enligt 5 kap. 2 och 
3 §§ SoF samt 15 § 6 p LSS vad gäller behov av god man. God man kan 
förordnas för ett barn vid specifika tillfällen då förmyndaren inte kan 
företräda barnet, t.ex. om de är delägare i samma dödsbo som föräldern eller 
vid förälders sjukdom.   
 
6.19 Passmyndigheten  
För att polismyndighet ska kunna utfärda pass för underårig krävs 
vårdnadshavarnas ansökan eller samtycke. Om en vårdnadshavare inte kan 
anträffas eller utan giltigt skäl ställer sig avvisande kan socialnämnden 
tillstyrka att pass utfärdas. I dessa fall kommer en anmodan om yttrande från 
passmyndighet (3 § passförordningen). Yttrandet ska innehålla redogörelse 
för skälen till att vårdnadshavaren inte lämnat sitt samtycke eller kunnat 
höras. Socialnämnden ska också yttra sig över om hinder föreligger för 
utfärdande av pass, t.ex. risk för att barnet blir bortfört.  
  
7 Under placeringen  

  
7.1 Barnets företrädare  
Familjehemsföräldrar har inte en sådan juridisk ställning i förhållande till 
barnet att de kan företräda barnet på samma sätt som föräldrar normalt gör.  
Placering av barnet eller den unge ska utgå från det ”tredelade föräldraskapet” 
varför vården så långt som möjligt ska ske i samförstånd med vårdnadshavare 
eller förälder som har umgängesrätt enlig dom. Om barnet vårdas med stöd av 
SoL är det fortfarande vårdnadshavarna som har det rättsliga ansvaret och 
företräder barnet. Genom att samtycka till vård enligt SoL kan föräldrarna 
dock sägas ha medgett att familjehemsföräldrarna får fatta sådana beslut som 
behövs för att vården ska kunna genomföras. Familjehemsföräldrar har därför 
rätt att prata med barnomsorgen, skolan och hälso- och sjukvården om barnets 
situation.   
  
Om barnet vårdas med stöd av LVU har socialnämnden rätt att fatta beslut 
som är nödvändiga för att vården ska kunna genomföras. Nämnden eller den 
åt vilken nämnden har uppdragit vården ska ha uppsikt över barnet och i den 
utsträckning det behövs bestämma om hans eller hennes personliga 
förhållanden (11 § LVU).  
  
Familjehemsföräldrarna har nämndens uppdrag att genomföra vården och får 
fatta de beslut som omfattas av uppdraget. De har däremot inte rätt att 
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företräda barnet eller att bestämma för barnets räkning utöver vad som behövs 
för att genomföra den beslutade vården.  
 
7.2 Uppföljning av placeringen  
Den socialnämnd som har placerat ett barn i familjehem ska noga följa vården 
av barnet, oavsett om vården sker med stöd av SoL eller LVU (6 kap. 7b§ 
SoL, 13a§ LVU) Främst ska detta ske genom regelbundna besök i 
familjehemmet och enskilda samtal med barnet samt genom samtal med 
familjehemsföräldrarna och med vårdnadshavarna. Samtalen med barnet 
måste noga avpassas till det enskilda barnets behov och önskningar.   
  
Uppföljningen ska omfatta barnets hälsa, utveckling, sociala beteende och 
skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Uppföljningen 
görs kontinuerligt och redovisas i samband med överväganden eller 
omprövning av vården (två gånger per år). För att få en god bild av hur barnet 
har det måste barnets socialsekreterare ha fortlöpande kontakt med barnet och 
familjehemmet.   
  
Den särskilt utsedda socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge 
regelbundet och i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den 
unges behov och önskemål. Bedömningen av hur ofta ett visst barn eller en 
viss ung person ska besökas av en socialsekreterare bör göras fortlöpande 
under placeringen. Genom att bedömningen görs fortlöpande under 
placeringen kan socialsekreteraren planera och anpassa besökens 
regelbundenhet och omfattning utifrån det enskilda barnets eller den unges 
behov och önskemål som kan se olika ut över tid. Kontakterna är ofta täta i 
samband med en ny placering eller om det uppstår uppenbara problem av 
något slag. Efterhand som placeringen verkar fungera trappas däremot ofta 
kontakterna ner. Som regel krävs att det finns en tät och kontinuerlig kontakt 
mellan barn eller unga och deras socialsekreterare för att de ska kunna vända 
sig med förtroende till socialsekreteraren om problem uppstår och de inte mår 
väl i hemmet. 
Kontinuitet i kontakten och att barnet får täta besök av socialsekreteraren är 
viktigare ju yngre barnet är. Det är givetvis även viktigt för andra barn och 
unga personer, men det är lättare för dem att själva ta kontakt med sin 
socialsekreterare via telefon, mobiltelefon eller epost. Att yngre barn kan 
behöva ha en tätare kontakt än de som är äldre beror även på att deras 
tidsperspektiv är kortare. I början av en placering behöver kontakten också 
vara tätare för att socialsekreteraren ska kunna bedöma hur barnet och 
familjehemsföräldrarna knyter an till varandra och hur barnet klarar 
övergången till den nya miljön. 
 
  
7.3 Socialsekreterares kontakt med barnet   
Barn som är placerat i familjehem ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare 
som ansvarar för kontakterna med barnet under placeringen. Det är i regel den 
som är huvudhandläggare i ärendet som är barnets särskilt utsedde 
socialsekreterare. Medhandläggaren i ärendet har ansvar för kontakter med 
vårdgivaren.  
 
Rollen som barnets eller den unges socialsekreterare innebär framförallt att 
handla i barnets eller den unges intresse. Socialsekreteraren ska vidare vara 
uppmärksam på och lyhörd för barnets eller den unges behov av och 
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önskemål om kompletterande insatser. Om barnet eller den unge, utöver 
själva placeringen har behov av andra insatser, ingår det i socialsekreterarens 
uppgift att se till att barnet eller den unge får tillgång till sådana insatser och 
noga följa upp även dessa. Den för barnet eller den unge särskilt utsedda 
socialsekreteraren ska så långt det är möjligt ha en självständig ställning till 
familjehemmet, stödboendet eller hemmet för vård eller boende, dvs. inte 
handlägga frågor som rör villkoren för uppdraget mellan socialtjänsten och 
hemmet eller boendet.   
Den särskilt utsedda socialsekreterarens roll i förhållande till föräldrarna är 
inte reglerad utan får bestämmas utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Ur 
ett barnperspektiv kan det vara värdefullt att barnets socialsekreterare har 
kontakten med föräldrarna. Socialsekreteraren kan då se till att kontakten 
mellan barnet och föräldrarna fungerar och att föräldrarna får sina behov av 
insatser tillgodosedda. I de fall det anses vara en bättre lösning kan 
medhandläggaren i ärendet sköta kontakten med föräldrarna.  
  
Barnet självt ska också kunna initiera samtal med socialsekreterare. Barnet 
bör därför informeras om hur de kan nå sin socialsekreterare genom telefon, 
e-post eller på annat sätt. (7 kap. 1 § SOSFS2012:11).   
  
Det är viktigt att barnet känner förtroende för sin socialsekreterare och kan 
lita på att det som sägs i enskilda samtal inte förs vidare till familjehemmet 
eller andra. När det som barnet berättar rör vården måste dock innehållet i 
samtalen återföras till familjehemmet. Detta ska göras i samråd med barnet. 
Om det som barnet berättar rör allvarliga missförhållanden måste dessa 
åtgärdas och barnets samtycke kan inte styra om det görs eller inte, men 
barnet bör göras delaktigt så långt det är möjligt.   
  
Samtalet med barnet journalförs på vanligt sätt. Om journalanteckningen 
innehåller uppgifter som är känsliga för barnet kan prövning behöva göras i 
det fall vårdnadshavaren begär att få ta del av vad barnet berättat. Ytterligare 
information om föräldrars rätt till insyn i socialnämndens uppgifter om deras 
barn finns i riktlinjerna för barn- och ungdomsärenden.   Innan beslut fattas 
som rör barnet ska barnet få all viktig information på ett sätt som barnet 
förstår och kan tillgodogöra sig. Hur och när samt kort om innehållet ska 
dokumenteras i journalanteckning. 
 
 
7.4 Umgänge  
Både SoL och LVU anger att vården ska bedrivas på ett sådant sätt att det 
främjar umgänget med vårdnadshavare och andra närstående. Ett barn ska ha 
rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med (6 kap 
15 § FB). Lagstiftningen betonar vikten av regelbundna och täta kontakter 
med föräldrar och vårdnadshavare under placeringstiden. Barnkonventionen 
och internationell rätt har också detta som utgångspunkt för barn och unga 
som är separerade från sina föräldrar. 
  
Umgänge med släkt och nätverk ska planeras utifrån en sammanvägd 
bedömning av vad som är bäst för barnet. I denna bedömning ingår barnets 
egna synpunkter som en viktig del. För långtidsplacerade barn kan det vara av 
stor vikt att hålla kontakten med syskon och andra nära släktingar.   
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I vårdplanen anges övergripande principer för hur barnet ska upprätthålla 
kontakten med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående under 
vårdtiden (6 kap. 7 b § SoL). I genomförandeplanen ska det anges hur detta 
ska gå till och vem som ansvarar för att det sker. Den umgängesrätt som 
fastställts genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska då också 
beaktas.  Till andra närstående räknas framför allt syskon samt mor- och 
farföräldrar, men även andra personer kan vara viktiga för barnet att ha en 
fortsatt kontakt med. Om barnets föräldrar motsätter sig att barnet har 
umgänge med dessa personer bör socialsekreterare arbeta för att få föräldrarna 
att ändra inställning. I sista hand kan socialförvaltningen vända sig till 
tingsrätten för att få barnets rätt till umgänge med den närstående fastställd.   
  
För vissa barn kan det vara viktigt att få ha en fortsatt kontakt även med 
personer utanför familjekretsen, till exempel med en tidigare kontaktfamilj.  
Hur ofta umgänget ska ske och under vilka former bör bestämmas i samråd 
med familjehemmet, vårdnadshavarna och barnet.   
  
Umgänget ska vara till gagn för barnet och måste planeras utifrån barnets 
behov. Formerna för umgänget ska vara anpassade till barnets önskemål och 
dess behov av skydd och trygghet. Planeringen för umgänge ska också vara 
realistisk utifrån vårdnadshavarnas situation och förmåga.   
  
Det är viktigt att socialsekreteraren för en kontinuerlig dialog med 
familjehemsföräldrarna om barnets umgänge med sina föräldrar och deras 
tankar om barnets reaktioner efter umgänge med vårdnadshavare och andra 
anhöriga. Det är i många fall en svår uppgift för familjehemsföräldrarna att 
stötta barnet utan att kränka hans eller hennes lojalitet med sina anhöriga.  
  
Familjehemmet kan inte motsätta sig att barnet träffar sina föräldrar och det 
ingår i uppdraget att familjehemmet ska medverka till kontakt mellan 
föräldrar och barn. I särskilt svåra umgängessituationer måste 
socialförvaltningen hjälpa till, exempelvis genom att erbjuda umgänge i 
särskild umgängeslokal eller på annan neutral plats.   
  
Överenskommelsen om umgänget dokumenteras och följs upp i 
genomförandeplanen.   Om socialförvaltningen och vårdnadshavarna har olika 
meningar om umgänget är det, vid vård enligt SoL, vårdnadshavarna som har 
bestämmanderätten. Vid vård enligt LVU kan socialnämnden besluta att med 
stöd av 14 § LVU reglera umgänget om så behövs med hänsyn till ändamålet 
med vården. Detta beslut kan överklagas. Var tredje månad övervägs om ett 
sådant beslut fortfarande behövs.   
  
Möjligheten att begränsa umgänget vid LVU-vård gäller i förhållande både 
till förälder och till vårdnadshavare. Även umgänge med andra personer än 
föräldrar/vårdnadshavare kan begränsas, men då i enlighet med stöd av 
socialnämndens allmänna befogenheter enligt 11 § 4 st LVU. Ett sådant beslut 
kan inte överklagas.   Om föräldrarna eller vårdnadshavarna själva inte tar 
initiativ till att träffa barnet kan aktiva insatser behövas så att barnets rätt till 
umgänge tillgodoses. Både praktisk och ekonomisk hjälp kan behövas. 
Föräldrarnas ekonomi får inte avgöra huruvida umgänget kan komma till 
stånd eller inte. Eftersom barnet har rätt till kontakt med sitt ursprung ska 
socialförvaltningen vid behov betala de faktiska kostnaderna för umgänget, 
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som en del av vården och pröva detta inom familjehemsvårdens ram. 
Vårdnadshavarna ska inte tvingas söka ekonomiskt bistånd för detta ändamål.  
 
7.4.1 Umgängesresor 
För umgängesresor gäller en grundläggande åtskillnad mellan sådana resor 
som behövs för att den unges behov av tillräcklig kontakt med sina föräldrar 
och övrig familj ska komma till stånd och sådana umgängesresor som 
föräldrar/familj därutöver önskar vidta. Vad som är en tillräcklig nivå för det 
enskilda barnet eller den enskilda unge, får bedömas från fall till fall. 
Detsamma gäller beträffande om det i det enskilda fallet är lämpligast att 
barnet åker på umgängesresa till sin familj eller om familjen besöker den unge 
på placeringsstället. För kostnader rörande att tillgodose barnets behov av 
umgänge svarar socialnämnden, förutsatt att familjen inte kan/vill bidra till 
kostnaderna. Kostnader för familj att besöka barnet/den unge bedöms och 
utbetalas som ekonomiskt bistånd med stöd av 4 kap 2 § SoL. Kostnader som 
vårdgivaren har för att transportera barnet till umgänge, ska däremot utgå som 
omkostnadsersättning. 
 
Beträffande kostnader för umgängesresor, som därutöver tillkommer på 
familjens initiativ, gäller att dessa helt finansieras av familjen själv. Om det 
föreligger behov av ekonomiskt bistånd till sådana kostnader, får ansökan 
göras om försörjningsstöd och prövas i förhållande till egen 
betalningsförmåga och behovet av resan. 
 
7.5 Hemlighållande av vistelseort 
I vissa särskilda fall kan socialnämnden behöva hemlighålla för föräldrar vart 
barnet placeras. Socialnämnden kan med stöd av 14 § 2 st LVU besluta att 
den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar och vårdnadshavare. Ett 
sådant beslut kan fattas om beslut om umgängesbegräsning enligt 14 § 1 st 
LVU föreligger och ska endast fattas undantagsvis. 
 
- Beslutet fattas av Myndighetsnämnd eller dess ordförande 
- Hemlighållande av vistelseort övervägs var 3:e månad 
 
 
7.6 Flyttningsförbud 
Socialnämndens ordförande kan fatta ett beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
enligt 27 § LVU. 
 
Socialnämnden får enligt 27 § LVU första stycket LVU besluta om tillfälligt 
flyttningsbeslut, om 
 
1. Det är sannolikt att ett flyttningsbeslut behövs och 
2. rättens beslut om flyttningsbeslut inte kan avvaktas med hänsyn till risken 
för den unges hälsa och utveckling. 
 
Har socialnämndens ordförande fattat beslut om flyttningsbeslut enligt 27 § 
LVU ska beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka och anmälas 
till socialnämndens nästa sammanträde. Om förvaltningsrätten fastställer ett 
beslut om tillfälligt flyttningsförbud, skall socialnämnden inom två veckor 
från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om flyttningsförbud enligt 24 
§ LVU. Beslutet är inte överklagningsbart. 
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Förvaltningsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills 
vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett 
hem som avses i 6 kap 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) om det 
finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller 
hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud) (24 § LVU). 
Flyttningsförbudet ska övervägas minst var tredje månad. JO har uttalat att 
flyttningsbeslut ska ses som en temporär åtgärd och att beslutet inte kan 
ersätta en ansökan om vård enligt 2 § LVU. Ett flyttningsförbud kan också 
göras i avvaktan en vårdnadsöverflytt. 
Förutsättningar för flyttningsförbud är att själva flytten är skadlig för barnet. 
Hemförhållandena kan vara utan anmärkning. Ett barn som vistats en lång tid 
i samma hem ska inte behöva flytta utan tungt vägande skäl. Viktiga aspekter 
att beakta är känslomässiga bindningar, ålder på barnet, utvecklingsgrad och 
vårdnadshavarens kontakter med barnet under placeringstiden etc. Reglerna i 
24–26 § § LVU har betydelse för frivilliga placeringar och privatplaceringar. 
Reglerna kan endast tillämpas vid placering i ett annat hem än det egna. 
 
7.7 Barnomsorg 
Barn som vistas i familjehem har samma rätt till barnomsorg som alla andra 
barn i vistelsekommunen. Observera att familjehemsplacerade förskolebarn 
bör vara hemma med sina familjehemsföräldrar de första sex månaderna, jfr 
med adoptivbarn. Med barnomsorg avses förskoleverksamhet (förskola eller 
familjedaghem) och skolbarnsomsorg.   
 
7.8 Skolgång 
Alla barn har rätt att få utbildning. Skolplikten gäller från och med det 
höstterminen det år då barnet fyller sju år till och med vårterminen det år då 
barnet fyller sexton år.   
  
De flesta familjehemsplacerade barn är folkbokförda i samma kommun som 
familjehemmet och har därmed rätt till utbildning på samma villkor som andra 
barn i den kommunen.   
  
Om barnet inte är folkbokfört i familjehemmet har vistelsekommunen rätt att 
kräva ersättning från folkbokföringskommunen för skolkostnaderna.  
  
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de familjehemsplacerade barnens rätt 
till utbildning. Forskningen har visat att dessa barn ofta har haft låga 
förväntningar på sig och presterat långt under sin förmåga. Godkända 
slutbetyg i åk 9 är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn.  
  
I socialnämndens ansvar för de familjehemsplacerade barnens skolgång ingår 
att verka för att barnet får en lämplig utbildning (6 kap. 7 § SoL). Ansvaret 
slutar inte därför att barnet fullgjort sin skolplikt, utan barn som gått ut 
grundskolan ska vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning, 
lämplig yrkesutbildning eller till att skapa förutsättningar för barnet att få 
arbete eller fortsatt utbildning (3 kap. 7 § SoF).    
  
Det är vårdnadshavaren som ska ansöka om eller samtycka till vilken skola 
som ska väljas. Vid vård enligt LVU kan dock socialnämnden besluta om 
skolgången i enlighet med sitt ansvar för att barnet får sina grundläggande 
rättigheter tillgodosedda (11 § LVU). 
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7.9 Barn med behov av särskilt stöd 
Den kommun där barnet är folkbokfört ansvarar för att barnet får 
undervisning och särskilt stöd i undervisningen. Folkbokföringskommunen 
har därmed både kostnadsansvar och ansvar för att barnet får de insatser som 
krävs för att barnet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen, t.ex. extra 
pedagogiskt stöd, utrustning eller handikappanpassning.  
  
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling har enligt skollagen rätt till individuellt behovsprövat stöd i form 
av plats i förskola eller fritidshem om inte behovet tillgodoses på annat sätt. 
Om barnet vistas i familjehem efter beslut om vård har placeringskommunen 
kostnadsansvar för detta behovsprövade stöd. Placeringskommunens ansvar 
upphör om ärendet överflyttas till annan kommun enligt 2a kap. 10 § SoL. 
Detta behovsprövade stöd ska särskiljas från alla barns rätt till vistelse i 
förskola eller fritidshem utifrån familjehemsföräldrarnas behov av tillsyn pga. 
arbete eller studier.   
  
Beslut om stödåtgärder fattas av rektor, som är skyldig att se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas för eleven. Barnet och vårdnadshavaren har rätt att 
begära att ett åtgärdsprogram ska upprättas och de ska ges möjlighet att delta 
vid utarbetandet av det (5 kap. 1 § grundskoleförordningen).   
  
Utöver det ansvar som följer av skollagen har placeringskommunen sitt 
ansvar enligt 2a kap. 4 § SoL för det placerade barnets vård. Detta ansvar 
innefattar bl.a. olika stödinsatser som har samband med det vårdbehov som är 
orsak till eller uppstår under placeringen. Placeringskommunen kan i särskilda 
fall vara ansvarig för extra insatser som kan behövas för att barnet ska kunna 
delta i barnomsorgen och för det personliga stöd som barnet av sociala eller 
psykologiska skäl behöver under vistelse i skolan.  
 
Socialnämndens ansvar för placerade barn är avgränsat till särskilt stöd i form 
av insatser enligt 4 kap. 1 § samt 3 kap. 6 § och 5 kap. 1 § SoL. Åtgärder som 
faller utanför nämnda bestämmelser i socialtjänstlagen och som omfattas av 
skolans ansvar kan aldrig ses som en socialtjänstinsats.  
  
7.9.1  Kostnadsansvar mellan skola och socialtjänst 
Placerade barn har enligt skollagen samma rättigheter till stöd från skolan som 
alla andra barn. När placerade barn har behov av extra resurser utifrån sociala 
eller psykologiska behov i skolan ansvarar socialnämnden i den placerande 
kommunen för att barnet eller den unge får den hjälp denna är i behov av. 
Detta fråntar dock inte skolan sitt ansvar att tillsätta exempelvis 
specialpedagogiska resurser i form av speciallärare som barnet eller den unge 
kan vara i behov av. Åtgärder som ingår i skollagens bestämmelser ska därför 
inte betraktas som en socialtjänstinsats. 
 
När det gäller kostnadsansvar mellan skolorna, det vill säga tidigare hemskola 
och ny skola, är kostnadsansvaret avhängigt vart barnet eller den unge är 
folkbokförd. Det vanliga är att barn som placeras i familjehem också 
folkbokförs i den nya kommunen. Förskola/Skola där barnet går ansvarar 
alltid för de pedagogiska resurserna. Ytterligare vägledning finns i cirkulär 
16:2 på SKR:s hemsida. 
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Skiljelinjen gentemot det stöd som kan ges enligt LSS/LASS är tydligare, då 
personlig assistent enligt dessa lagar har det klart uttalade uppdraget att bistå 
en allvarligt funktionshindrad person med hygien, måltider, av- och 
påklädning, kommunikation med andra eller liknande grundläggande behov (9 
a § LSS).   
  
För privatplacerade barn gäller att den kommun som gav medgivande till 
familjehemmet (6 kap. 6 § SoL) aldrig kan krävas på ersättning för särskilt 
stöd i skolan. (se cirkulär från SKR 16:2).  
 
7.10 Försäkringar 
Familjehemsplacerade barn och ungdomar som placerats i familjehem är 
kollektivt olycksfallsförsäkrade via kommunens försäkring. Familjehemmen 
ska ha en gällande hemförsäkring och ska varje år kunna uppvisa 
försäkringsbrev på giltig hemförsäkring. I de fall det familjehemsplacerade 
barnet skadar något i familjehemmet, ska familjehemmets hemförsäkring 
användas i första hand. Familjehemmet bör anmäla skadan till socialnämnden 
så fort som möjligt och diskussion får föras om socialnämnden ska ansvara 
för kostnaden för självrisken. I de fall besökande till det placerade barnet 
skadar något i familjehemmet, ansvarar socialnämnden inte för detta. 
 
8 Förändringar vid placering 

8.1 Ändringar av vårdplan och genomförandeplan 
Barnets utveckling ska följas nära för att insatserna ska kunna anpassas efter 
barnets specifika behov. Om behoven och insatserna förändras ska vårdplanen 
och genomförandeplanen revideras så att den beskriver aktuellt innehåll i 
vården. Även villkoren för vårdens upphörande ska ses över regelbundet, så 
att t.ex. det som gäller krav på förändringar vad gäller förhållandena i hemmet 
motsvarar den aktuella situationen.   
  
Om vårdplanen behöver förändras skrivs dokumentet om och 
vårdnadshavarna ges tillfälle att ta ställning till ändringarna, t.ex. om det visar 
sig att barnet behöver behandling som inte tidigare upptagits i vårdplanen.   
  
Vid vård enligt SoL krävs samtycke från vårdnadshavarna till den förändrade 
vårdplanen vad gäller väsentliga ändringar av vården. Om samtycke inte 
lämnas måste det övervägas om vården ska upphöra eller om en ansökan ska 
göras om vård enligt LVU.   
  
Vid vård enligt LVU ska vårdnadshavaren underrättas om viktiga 
förändringar av vårdplanen. Om den förändrade vårdplanen innefattar en 
omplacering av barnet måste socialnämnden fatta beslut om den fortsatta 
vården.  
 
8.2 Omprövning av vård  
Socialnämnden ska vid vård enligt 4 kap. 1 § SoL och vid vård enligt 2 § 
LVU minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs 
(6 kap. 8 § SoL resp. 13 § LVU).  
  
Vid vård enligt 3 § LVU ska nämnden inom sex månader från 
verkställigheten pröva om vård med stöd av LVU ska upphöra (13 § LVU). 
Därefter prövas frågan fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. 
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8.3 Vid större förändringar i ett familjehem 
Vid större förändringar av förhållandena i ett familjehem under pågående vård 
ska en ny utredning av barnets situation göras, en ny familjehemsutredning 
göras och nytt beslut fattas om barnets fortsatta placering samt en ny 
vårdplan.   
  
Förändringar det kan handla om är till exempel separation mellan 
familjehemsföräldrar, att en ny partner flyttar in i hemmet, dödsfall i familjen 
eller flyttning till annan ort.  
  
Familjehemsföräldrar som separerar får inte själva bestämma hos vem av dem 
som det placerade barnet ska bo, utan socialnämnden måste göra en särskild 
utredning i frågan och fatta nytt placeringsbeslut grundat på en ny vårdplan.  
 
8.4 Omplacering 
Barnets vårdbehov kan förändras över tiden så att det behöver ytterligare 
insatser utöver den vård som vanligtvis ges i ett familjehem. I första hand bör 
då prövas om stödinsatser till barnet och/eller till familjehemmet räcker för att 
barnets behov ska tillgodoses. Om det visar sig att barnet ändå inte utvecklas 
tillräckligt väl eller om familjehemmet inte längre kan fullgöra sitt uppdrag 
kan en omplacering till en annan vårdform eller till ett annat familjehem 
behöva övervägas. Eftersom en separation från familjehemmet riskerar att bli 
ytterligare ett trauma för barnet bör en omplacering bara göras när inga andra 
möjligheter finns att lösa de problem som uppstått. En omplacering ska alltid 
föregås av en utredning enligt SoL 11 kap 1 § 
Vid en omplacering ställs, enligt JO, samma krav på en utredning, planering, 
stöd och hjälp till barnet, de biologiska föräldrarna och familjehem som vid en 
förstagångsplacering. Det innebär bland annat att möjligheten att placera i 
barnet nätverk ska övervägas. Utredningen ska vara förutsättningslös och 
allsidig. I utredningen ska det bland annat framgå hur en flyttning skulle 
påverka barnets förhållanden och situation.  
  
De förändrade förhållandena måste diskuteras med vårdnadshavarna. Barnets 
synpunkter ska inhämtas och dokumenteras. Det är den placerande nämnden 
som beslutar både om tillkommande insatser och om omplacering. Är barnet 
placerat med stöd av SoL kan barnet inte omplaceras till ett nytt familjehem, 
stödboende eller HVB utan vårdnadshavarnas eller den gode mannens 
samtycke. Även det barn som fyllt 15 år måste ge sitt samtycke. Dessa parter 
kan också initiera en omplacering till ett annat hem eller annan vårdform, 
vilket behandlas som en ansökan om bistånd. Socialnämnden ska efter 
utredning fatta beslut om saken. Om barnet omplaceras ska det inte längre 
vara folkbokfört hos det tidigare familjehemmet utan hos vårdnadshavarna 
eller i det nya familjehemmet. Folkbokföringen ändras så fort som möjligt.  
  
Om socialnämnden finner att det familjehem som barnet vårdas i är olämpligt 
ska avtalet sägas upp och barnet flyttas därifrån. Om vårdnadshavarna inte vill 
att barnet ska flyttas till ett annat familjehem kan de, om barnet vårdas enligt 
SoL eller LSS, bestämma att barnet ska flytta hem. Om socialförvaltningen 
inte anser att det är till barnets bästa kan socialnämnden då behöva överväga 
om barnets förhållanden ger anledning till ett beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU eller en ansökan om vård enligt LVU.   
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Om barnet vårdas i familjehemmet med stöd av LVU är det socialnämnden 
som bestämmer var barnet ska vistas under vårdtiden (11 § LVU). Om barnet 
behöver omplaceras ska nämnden fatta ett nytt beslut om den nya placeringen. 
Beslutet kan överklagas av föräldrarna och av barnet själv om det fyllt femton 
år.   
  
Om nämnden kommer fram till att en hemflyttning är till allvarlig skada för 
barnet, ska nämnden besluta om tillfälligt flyttningsförbud i avvaktan på 
länsrättens beslut (27 § LVU). Förvaltningsrättens beslut kan överklagas av 
föräldrarna och av barnet om det fyllt femton år.  
  
Familjehemsföräldrar kan inte överklaga ett beslut om att barnet ska flyttas 
från familjehemmet.  
 
8.5 Övervägande av vårdnadsöverflyttning 
När barnet vistats i samma familjehem under tre år ska socialnämnden särskilt 
överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden (6 kap. 
8 § SoL och 13 § LVU) till familjehemsföräldrarna. Syftet med överflyttning 
av vårdnaden är att skapa bättre möjligheter för kontinuitet och trygghet för 
barnet. För att bestämmelsen ska tillämpas krävs i allmänhet att barnet har fått 
en så stark bindning till sitt nya hem att barnet uppfattar det som sitt eget samt 
att en återförening av barn och biologiska föräldrar ter sig orealistisk. 
Överflytt av vårdnaden till familjehemsförälder ska övervägas årligen efter att 
barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år.  
  
Av 6 kap. 8 § FB framgår att en vårdnadsöverflyttning ska göras när det är 
uppenbart bäst för barnet. Tillägget i 6 kap. 8 § tredje stycket SoL och 13 § 
fjärde stycket LVU tydliggör vilka omständigheter som socialnämnden sär-
skilt ska ta hänsyn till när nämnden överväger om det finns skäl att ansöka om 
vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrarna.  
Vid överväganden ska socialnämnden särskilt beakta:  
• barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning  
• barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose 
barnets behov av en trygg och god uppväxt  
• familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets 
behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående  
• barnets relation till sina föräldrar.  
 
Uppräkningen är inte är uttömmande. Det betyder att socialnämnden även kan 
ta hänsyn till andra omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen av 
om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning till 
familjehemsföräldrarna.  
Vid övervägandet ska socialnämnden beakta barnets och 
familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning. 
Familjehemsföräldrarna ska vilja bli vårdnadshavare för barnet. Barnets 
inställning till att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna har stor 
betydelse för frågan om vårdnadsöverflyttning. Även barnets relation till 
familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose hens behov av en 
trygg och god uppväxt ska beaktas. Vid bedömningen ska nämnden vidare ta 
hänsyn till familjehems-föräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose 
barnets behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående. En annan 
omständighet nämnden ska beakta vid bedömningen av om det är till barnets 
bästa att ansöka om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna, är 
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barnets relation till sina föräldrar. Det är viktigt att socialnämnden överväger 
hur en vårdnadsöverflyttning påverkar barnets kontakt med sin 
ursprungsfamilj på längre sikt. Den omständigheten att barnet och föräldrarna 
har ett fungerande umgänge bör inte vara ett hinder för att socialnämnden ska 
kunna överväga att ansöka om en vårdnadsöverflyttning. 
 
 
8.6 Vårdnadsöverflyttning  
När tingsrättens dom om vårdnadsöverflyttning vunnit laga kraft är 
familjehemsföräldrarna inte längre familjehem utan särskilt förordnade 
vårdnadshavare. I och med att barnet fått nya vårdnadshavare har grunderna 
för vård enligt SoL eller LVU bortfallit. Beslut ska därför fattas om 
upphörande av vården och både barnets personakt och familjehemsakten 
avslutas.   
  
Om de nya vårdnadshavarna ska få fortsatt ekonomisk ersättning betraktas de 
som uppdragstagare och utbetalning av ersättningar sköts genom kommunens 
system för utbetalning av löner. Inga löpande journalanteckningar ska göras. 
En uppföljning ska göras en gång per år.   
  
När vården upphört har placeringskommunen inte längre rätt att uppbära 
ersättning för underhåll enligt 8 kap. 1 § SoL eller 20 § LSS. Föräldrarna ska 
underrättas om detta.  
  
Enligt 6 kap. 11§ SoL ska särskilt förordnade vårdnadshavare erbjudas råd 
och stöd av den kommun som beslutat om familjehemsplaceringen om särskilt 
förordnade vårdnadshavare begär det. Den kommun som har beslutat om 
familjehemsplaceringen kan endast ge råd och stöd som insats till särskilt 
förordnade vårdnadshavare.   
  
Om barnet eller familjehemmet bedöms vara i behov av behovsprövade 
insatser även efter byte av vårdnadshavare är det lämpligt att 
placeringskommunen, redan innan vårdnadsöverflyttningen är klar, 
medverkar till överläggningar med vistelsekommunen om hur det fortsatta 
stödet kan ges.  
  
Efter en vårdnadsöverflyttning kan placeringskommunen fortsätta att ge 
skälig ersättning till de nya vårdnadshavarna (6 kap. 11 § SoL). Skälig 
ersättning till vårdnadshavaren motsvarar det arvode som tidigare utbetalats 
till familjen, förutsatt att kraven på arbetsinsats och tidsåtgång bedöms som 
oförändrade, samt ersättning för omkostnader i den mån barnets egna medel i 
form av barnbidrag, underhållsstöd, barnpension etc. inte är tillräckliga.  
 
Omkostnadsersättningen ska schabloniseras och omfatta förutsägbara 
kostnader. Den framräknade schablonen för omkostnadsersättning ska 
reduceras med alla typer av ersättningar/bidrag som kan komma barnet till 
del.   
  
Ett familjehemsarvode som varit förhöjt på grund av funktionshinder hos 
barnet, kan komma att reduceras om vårdbidrag beviljas för barnet.  Den 
fortsatta ekonomiska ersättningen behandlas i skattehänseende m.m. som 
vanliga familjehemsersättningar. 
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Socialnämndens åtaganden regleras i ett avtal med de nya vårdnadshavarna. 
Avtalet utformas så att det åligger familjehemmet att anmäla om barnets eller 
familjehemmets förhållanden förändrats på någon väsentlig punkt. 
Uppföljning från socialförvaltningens sida sker en gång per år med 
vårdnadshavarna genom kontroll av att barnet är folkbokfört hos dem och att 
barnet går i den skola som uppgetts av vårdnadshavarna. I samband med den 
årliga uppföljningen ska barnet få möjlighet att komma till tals. I de fall det 
framkommer uppgifter som väcker oro kring barnets situation inleds 
utredning enligt SoL 11 kap 1-2 §§. 
  
Avtalet gäller tillsvidare och så länge vårdnadshavarna har barnet i sin vård, 
men upphör när barnet fyller 18 år eller vid den senare tidpunkt då barnet 
slutar gymnasieskolan, dock senast då han eller hon fyller 21 år.   
  
Om inget avtal träffas mellan placeringskommunen och den nya 
vårdnadshavaren upphör placeringskommunens ansvar. Vårdnadshavaren kan 
då istället söka stöd från sin hemkommun i enlighet med 5 kap. 1 § SoL.  
  
De särskilt förordnade vårdnadshavarna har inte någon försörjningsskyldighet 
gentemot barnet, utan den skyldigheten ligger kvar hos de biologiska 
föräldrarna, som ska fortsätta att betala underhåll för barnet. 
Underhållsbidraget utbetalas till de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Det 
beräknas enligt bestämmelserna i föräldrabalken och kan fastställas i dom 
eller genom ett avtal mellan barnets föräldrar och de nya vårdnadshavarna.   
  
Om föräldrarna betalar begränsat eller inget underhållsbidrag alls kan 
vårdnadshavarna ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. 
Underhållsstödet kan utbetalas i förhållande till båda föräldrarna.  Om den ena 
eller båda föräldrarna är avlidna har barnet rätt till barnpension från 
Försäkringskassan. Vårdnadshavaren ska ansöka om och uppbära sådan 
pension för barnets räkning. Barnet kan också ha rätt till andra 
pensionsförmåner, t.ex. från privata pensionsförsäkringar. Vårdnadshavaren 
får använda alla typer av pensioner i sin helhet till barnets behov.   
  
Allmänt barnbidrag utbetalas till den särskilt förordnade vårdnadshavaren, 
som även har rätt att, i förekommande fall, uppbära föräldrapenning.  Särskilt 
förordnad vårdnadshavare kan, till skillnad från familjehemsförälder, uppbära 
vårdbidrag för barnet.  
  
Även efter en vårdnadsöverflyttning har barnet rätt till och behov av umgänge 
med föräldrar och andra närstående. Det är i första hand de nya 
vårdnadshavarna som ska se till att umgänget kommer till stånd och fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. En överenskommelse om umgänge som träffats 
under placeringstiden kan fortsätta att gälla om parterna är överens om det.  
Om föräldrarna inte själva har möjlighet att bekosta t.ex. sina egna resor i 
samband med umgänge, kan de ansöka om ekonomiskt bistånd i sin 
hemkommun.   
 
Om föräldrarna och de nya vårdnadshavarna inte kan komma överens om 
umgänget kan föräldrarna vända sig till tingsrätten för att få sin rätt till 
umgänge med barnet prövad. Om tingsrätten beslutar om umgängesstöd enligt 
6 kap. 15 c§ FB är det socialnämnden i barnets nya hemkommun som yttrar 
sig över och verkställer detta.   
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De kostnader för juridiskt biträde som de särskilt förordnade vårdnadshavarna 
kan få vid en familjerättslig tvist som initieras av föräldrarna ska i första hand 
täckas av rättsskyddet i vårdnadshavarnas hemförsäkring eller genom allmän 
rättshjälp. För kostnader som inte täcks av försäkring eller rättshjälp kan 
socialnämnden ge skälig ersättning med stöd av bestämmelserna i 6 kap. 11 § 
SoL. Frågan regleras i avtalet med de nya vårdnadshavarna. 
 
 
  
8.7 När barnet blir myndigt  
När det placerade barnet fyller 18 år upphör tidigare beslut om vård enligt 
SoL formellt att gälla eftersom det grundat sig på vårdnadshavarens samtycke. 
Den unge vuxna behöver emellertid ofta bo kvar i familjehemmet, eftersom 
han eller hon i högre grad än andra är i behov av fortsatt psykosocialt stöd 
från vuxna. Nämnden har skyldighet att bistå fram till gymnasiestudierna är 
avslutade, dock längst till fyllda 21 år. Det är den unge vuxne själv som 
ansöker om bistånd i form av fortsatt placering i familjehemmet och som 
undertecknar den nya vårdplan som upprättas. Ett nytt biståndsbeslut fattas 
om eventuell fortsatt placering.   
 
Vård med stöd av 2 § LVU upphör när barnet fyller 18 år, men socialnämnden 
bör ändå fatta ett formellt beslut om vårdens upphörande. På samma gång som 
beslut fattas om att vården ska upphöra kan nämnden besluta att på ansökan 
av den unge vuxne bevilja bistånd enligt SoL i form av fortsatt vård i 
familjehemmet.   
 
När det placerade barnet fyller 18 år bör övervägas om stödboende eller om 
annan inneboendelösning kan vara lämpligt. 
 
Om den unge efter avslutade gymnasiestudier bor kvar trots att grund för 
placering inte längre föreligger ska socialtjänsten vara behjälplig i kontakt 
med socialtjänsten på orten där den unge bor. I dessa fall kan den unge 
behöva hjälp med kostnader för hyresdel och uppehälle. Den särskilda 
tillsynen över vården enligt 6 kap. 7 § SoL faller bort när vården övergår till 
vuxenplacering. Socialtjänstens skyldighet att följa familjehemsvården enligt 
6 kap. 1 § SoL gäller även efter det att placeringen övergått till en 
vuxenplacering. Placeringskommunen fortsätter att ha ansvaret för den unge. 
  
Tidsgränsen för den fortsatta placeringen bör sättas till den tidpunkt då barnet 
gått ut gymnasiet, dock längst till 21 års ålder, vilket motsvarar gränsen för 
föräldrars försörjningsansvar enligt föräldrabalken (7 kap. 1 § FB). Unga 
vuxna med speciella svårigheter, t.ex. funktionsnedsättning, kan behöva vara 
kvar i familjehemmet ytterligare något år för att hinna slutföra sin skolgång.   
  
Vården i familjehemmet ska bedrivas i samråd med socialförvaltningen (6 
kap. 4 § SoL).   
  
Socialnämnden ansvarar för att den vård som ges är god. Liksom tidigare ska 
socialförvaltningen hålla sig väl förtrogen med förhållandena i familjehemmet 
och ge stöd både till den unge vuxne och till familjehemsföräldrarna genom 
personliga besök i familjehemmet och på annat lämpligt sätt (5 kap. 1 c § 
SoF).  
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Nämndens skyldighet att överväga vården var sjätte månad bortfaller när 
barnet fyllt 18 år. Den unge vuxne ska ges tillfälle att själv yttra sig i samband 
med uppföljningen och den unges synpunkter ska redovisas för nämnden. 
Vård- och genomförandeplanen ska omformuleras efter de nya behoven och 
fortsätta ligga till grund för uppföljningen av insatsen.   
  
Socialnämnden är enligt 5 kap. 1 § SoL och allmänna råd från Socialstyrelsen 
(se 8 kap. SOSFS 2012:11) skyldig att tillgodose det särskilda behov av stöd 
och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet 
upphör enligt ett tillägg som infördes i SoL den 1 april 2008. Detta kan 
innebära insatser i form av fortsatt familjehemsplacering, stödboende, särskilt 
stöd för att klara av gymnasiet eller för att hitta bostad och arbete.   
  
En ung vuxen kan behöva fortsatt stöd av socialförvaltningen efter avslutad 
placering. Den placerande kommunen och vistelsekommunen kan behöva 
samråda om behov och ansvar för detta stöd. Om den unge vuxne inte vill ta 
emot insatser och ha fortsatt kontakt är det ändå lämpligt att avtala om en 
uppföljande kontakt en tid efter placeringen har upphört.  
  
9 Dokumentation 

De grundläggande principerna för dokumentation om vården i familjehem 
framgår av Socialstyrelsens riktlinjer Handläggning och dokumentation inom 
socialtjänsten.   
  
Alla anteckningar och beslut i ärendet ska dokumenteras löpande. Det som 
gäller barnet och dess vård dokumenteras i barnets akt, det som gäller 
familjehemmet förs i familjehemsakten och det som rör en förälder förs i 
dennes personakt.  
 
9.1 Sekretess 
Familjehem omfattas samma sekretess som socialtjänsten såtillvida att 
uppgifter om deras egna personliga förhållanden inte kan lämnas ut utan deras 
medgivande eller menprövning. Familjehemsföräldrarna själva är däremot 
inte bundna av sekretesslagens bestämmelser och inte heller av någon annan 
lagreglerad tystnadsplikt. De kan därför, som alla andra föräldrar, lämna de 
uppgifter om barnet som behövs vid kontakter med exempelvis skola och 
barnomsorg.   
  
När familjehemmet får sitt uppdrag ska nämnden erinra det om att handskas 
försiktigt med uppgifterna om barnet och dess anhöriga. Socialnämnden får 
lämna familjehemmet den information som behövs för att vården ska kunna 
genomföras (10 kap. 2 § OSL).  
  
9.2 Barnets akt 
Till barnets akt hör utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL samt 
familjehemsutredning, beslut om vård, journalanteckningar om hur vården 
fortlöper, vård- och genomförandeplaner, överväganden, omprövningsbeslut, 
beslut angående umgänge m.m.   
  
Barnet ska informeras om sin rätt att ta del av handlingar som rör honom eller 
henne.   
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Handlingar som gäller placerade barn är undantagna från bestämmelserna om 
gallring i socialtjänstlagen (12 kap. 2 § SoL). Syftet med bestämmelsen är att 
barnet senare i livet ska kunna ta del av uppgifter om sin barndom och 
uppväxt, varför det blivit placerat och hur förhållandena varit under 
placeringen. För att detta ska vara möjligt behöver allmänna uppgifter om 
familjehemmet finnas i barnets personakt.  
 
Personakt för familjehem läggs upp så snart utredning inletts och oavsett om 
familjen kommer att anlitas eller inte. Akten läggs upp på 
betalningsmottagaren. I familjehemsakten förvaras all dokumentation som rör 
familjehemmet och dess medlemmar, men inte om andra 
familjehemsplacerade barn.   
  
Om familjehemsutredningen avbryts eller om utredningen inte leder till 
placering ska redogörelse för orsaken dokumenteras i familjehemsakten.  
Avtalet med familjehemmet om de villkor som ska gälla för uppdraget 
förvaras i familjehemsakten, liksom planer och ekonomiska 
överenskommelser som upprättas efter hand. I familjehemsakten 
dokumenteras också viktiga personliga uppgifter om familjehemmet som inte 
direkt berör vården av barnet.   
  
Utredningar och beslut med anledning av anmälan mot familjehem 
dokumenteras och förvaras i familjehemmets personakt. Barnet har om det 
bedöms lämpligt rätt att ta del av handlingar i familjehemmets akt när det 
gäller uppgifter som rör barnet. Om uppgifter framkommit som påverkar 
barnets förhållandens ska resultatet av utredningen och beslut delges 
vårdnadshavaren. Kopia av utredningen förvaras då även i barnets personakt.   
  
Handlingar om familjehem hanteras i enlighet med bestämmelserna i 26 kap. 
1 § OSL. Uppgifter om familjehemmets personliga förhållanden får således 
inte lämnas ut utan deras medgivande, vilket t.ex. innebär att barnets föräldrar 
inte har rätt att få veta vilken ersättning som utgår till familjehemmet.   
  
Familjehemsakter gallras efter fem år efter senast anteckningen. Om 
registerledaren (betalningsmottagaren) är född den 5:e, 15:e eller 25:e i 
månaden ska akten sparas för forskningsändamål. Vid avslutning av ett 
familjehemsärende är det viktigt att gå igenom familjehemsakten och se till att 
där inte finns några handlingar som även bör förvaras i barnets akt. 
  
9.3 Anmälningar enligt Lex Sarah   
Anställda och uppdragstagare är skyldiga att rapportera missförhållanden och 
risker för missförhållanden till ansvarig chef, enligt Lex Sarah. Med 
missförhållanden avses både utförda handlingar och handlingar som någon av 
försummelse eller annat skäl har försummat att utföra och som innebär eller 
har inneburit ett hot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet, 
fysiska eller psykiska hälsa. Familjehemsföräldrar omfattas inte av 
rapporteringsskyldigheten, eftersom det inte är en verksamhet som bedrivs 
yrkesmässigt. 
  
9.4 Statistik  
En förteckning måste föras över de barn som enligt socialnämndens beslut 
eller medgivande vistas i familjehem eller annat enskilt hem. Inspektionen för 
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vård och omsorg får meddela föreskrifter om den särskilda blanketten. En 
kopia av förteckningen inges till Inspektionen för vård och omsorg senast den 
31 januari (7 kap. 1 § Sof).   
  
För regler kring egenkontroll m.m. se 3 kap. SOSFS 2012:11. 
 
 
 
 
  
10 Ekonomi 

  
10.1 Ekonomiska ersättningar till familjehem  
Utgångpunkten i riktlinjerna är ersättningsnivåer som utformats av SKR. 
Ersättningsnivåerna är maxbelopp som årligen regleras utifrån aktuellt 
basbelopp. En individuell bedömning i varje enskilt fall ska alltid göras och 
vid komplexa ärenden finns möjlighet att bevilja ersättning utöver SKR:s 
riktlinjer. Vid ersättningsnivåer utöver SKR:s rekommendationer skall dock 
beslut om ersättning i dessa fall alltid beslutas av nämnd.   
 
För att gynna rekryteringen av egna familjehem och för att kunna konkurrera 
med konsulentstödda familjehem bör ersättningsnivån sättas på en nivå som 
är marknadsmässig.  
 
10.2 Familjehemmets sociala förmåner från Försäkringskassan 
Information om socialförsäkringsförmåner för familjehem framgår i SKR:s 
cirkulär som uppdateras årligen. 
   
10.3 Barnets ekonomi 
Det förekommer att familjehemsföräldrar, eller de särskilt förordnade 
vårdnadshavarna, vill spara pengar för barnets räkning. Detta är likställt med 
att ge barnet en penninggåva.   
  
Ett barns vårdnadshavare, ansvarar för att barnets pengar förvaltas och 
används på ett sätt som är till nytta för barnet. Detta gäller oavsett hur barnet 
fått dessa pengar. En förälder som är vårdnadshavare kan således komma över 
och använda barnets tillgångar. Föräldrar som inte är vårdnadshavare kan inte 
få tillgång till barnets pengar.   
  
De familjehemsföräldrar som vill spara för barnets räkning bör lämpligen 
spara i eget namn. Pengarna kan sedan ges som gåva när barnet blir myndigt 
eller senare.   
  
Den som vill spara för barnets räkning i barnets namn, men samtidigt vill 
spärra pengarna, ska anmäla till överförmyndaren att förvaltningen av 
egendomen ska stå under överförmyndarens kontroll. En sådan skriftlig 
begäran ska göras redan innan sparandet börjat eller gåvan skänkts. Begäran 
kan inte göras i efterhand.   
  
Om barnet avlider kommer barnets tillgångar att tillfalla barnets dödsbo. 
 
10.3.1 Barnets ersättningsskyldighet om egna inkomster finns 
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Ungdomar som fyllt 18 år och bor i familjehem utan behandlingsbehov och 
som har egna inkomster eller tillgångar ska betala för sig i familjehemmet, 
detta medför att kommunens omkostnadsersättning minskas i motsvarande 
mån. 
  
10.4 Barnets pensionsförmåner 
Barn har rätt till barnpension från Försäkringskassan om den ena eller båda 
föräldrarna är avlidna. Barnet kan också ha pension från annat håll, t.ex. 
privat pensionsförsäkring.   
  
Socialnämnden har inte rätt att uppbära barnets pensionsförmåner. Nämnden 
kan inte heller kräva att den efterlevande föräldern ska betala mer än vad 
kommunen enligt lag har rätt att kräva. 
  
10.5 Arv och testamente 
Familjehemsplaceringar och överflyttning av vårdnaden ändrar inte på 
arvsordningen. Barnet ärver sina biologiska föräldrar, oavsett om dessa är 
vårdnadshavare för barnet eller inte. Barnet ärver även övriga anhöriga på 
samma sätt som barn som växer upp med sina föräldrar.   
  
Om familjehemsföräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare vill att 
barnet ska ärva dem måste de upprätta testamente till förmån för barnet. 
  
10.6 Föräldrars ersättningsskyldighet till kommunen  
Föräldrar är försörjningsskyldiga för sitt barn även när barnet är placerat 
utanför det egna hemmet, oavsett om vården ges med stöd av SoL, LVU eller 
LSS. 
 
I 7 kap 1 § Föräldrabalken regleras föräldrars underhållsskyldighet för sina 
barn. Föräldrar är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så 
länge barnet går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Föräldrar är enligt 
8 kap. 1 § andra stycket SoL skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnader för deras placerade barn. Kommunens möjlighet att få 
ersättning från föräldrar gäller längst till barnet blir 18 år. Bestämmelsen om 
hur ersättningen ska beräknas finns i 6 kap. 2-4 §§ SoF. Av bestämmelsen i 
SoF framgår att ersättningen för var och en av föräldrarna ska beräknas som 
om det gällde återbetalning till försäkringskassan av utbetalt underhållsstöd 
enligt lag om underhållsstöd. Föräldrarna ska få ett skriftligt beslut där det 
framgår enligt vilket lagrum kravet sker samt det belopp som ska betalas och 
hur betalningen ska ske. Nämndens beslut om vad en förälder ska betala är 
inte möjligt att överklaga med förvaltningsbesvär. 
 
Försörjningsskyldigheten fullförs då genom att föräldrarna i skälig 
utsträckning bidra till kommunens kostnader för barnets vård (8 kap. 1 § 2 st 
SoL, 20 § LSS).  
 
Om en förälder inte betalar den fastställda ersättningen kan kommunen väcka 
talan hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom (9 kap. 
3 § SoL).   
  
Ersättningsbeloppet ska omräknas varje år.  
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Riktlinje omkostnad och arvode vid jour- och 
familjehemsplaceringar 

Summor är enligt SKR:s nivåer för 2022. Siffror i % är lika med 
procentandelar av basbelopp/månad. 
 
Jourplacering 
Arvode och omkostnadsersättning utgår enligt den högsta rekommenderade 
nivån i cirkulär från SKR. Vid placering i nätverk- och släktinghem utgår 
inget arvode under jourplacering. Om de blir familjehem utgår grundarvode 
om inte omständigheter medför en annan bedömning.  
 
Om barn och ungdomar inte kommer färdigutrustade i klädväg till jourhem 
kan en tillfällig extra omkostnadsersättning betalas ut. Individuell bedömning 
ska alltid ske. 
 
2022 års nivåer 
 
Maxbelopp för ålder 0–12 år: 3019 kr (75 %) 
Maxbelopp för ålder 13–19 år: 3623 kr (90 %)  
 
 
Familjehemsplacering  
Arvode och omkostnadsersättning utgår enligt den högsta rekommenderade 
nivån i cirkulär från SKR. Vid placering i nätverk- och släktinghem utgår 
endast grundarvode om inte omständigheter medför en annan bedömning.  
 
Då familjehem eller ungdom får barnbidrag eller studiebidrag görs ett avdrag 
på motsvarande belopp från omkostnadsersättningen. 
 
Vid nyplacering kan tillfällig extra ersättning betalas ut för att grundutrusta 
barnet med eventuella möblemang, cykel, mobiltelefon etc. Individuell 
bedömning sker.  
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Om barn och ungdomar inte kommer färdigutrustade i klädväg till familjehem 
kan en tillfällig extra omkostnadsersättning betalas ut. Individuell bedömning 
sker.  
 
2022 års nivåer:  
 
Maxbelopp för ålder 0-12 år: 3019 kr (75 %) 
Maxbelopp för ålder 13-19 år: 3623 kr (90 %)  
 
Utifrån att familjehem får en förhöjd nivå av omkostnadsersättning får de 
inget extra för fritidsaktiviteter, resor (utöver resor för eventuellt umgänge 
med föräldrar) etc. Familjehemmet planerar själv kommande utgifter för 
barnet. Barnomsorgsavgift är den enda utgiften som Hällefors kommun 
ersätter utöver omkostnadsersättning.  
 
Motiv till rutiner gällande omkostnadsersättning vid 
familjehemsplacering 
Hällefors kommun motiverar detta med att barn i familjehem ska ha samma 
villkor som andra barn. Det vill säga att familjehemmet inte ska behöva fråga 
för utgifter för barnet utan planera barnets kostnader på samma sätt som för 
biologiska barn. Det placerade barnet ska inte heller växa upp med 
föreställningen att socialtjänsten står för extrautgifter. Familjehemsplacerade 
barn ska ingå i familjen, precis som övriga barn, och det även ekonomiskt. 
Familjehemsplacerade barn är redan utsatta och många gånger utpekade av 
samhället. Det är kommunens uppgift att normalisera deras tillvaro så gott det 
går, även ekonomiskt. Det finns också en aspekt av rättvisetänkt med i 
bedömningen då vissa familjehem frågar om extra omkostnadsersättning till 
mycket, medan andra aldrig frågar. Det frigör också mycket tid till 
socialsekreterare då individuella bedömningar och rapporteringar om 
utbetalning minskar kraftigt. Tid som istället kan ges till handledning och 
rekrytering av familjehem.   
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Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun, dnr KS 
16/00171 

Beslutsunderlag 
Rapport ”Utredning av lokaler för vård- och omsorgsboende Hällefors 
kommun”, 2022-03-28 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-15 § 214 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-12 § 35 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26 § 203 

Ärendet 
Under 2017 genomfördes inventeringar av kommunens särskilda boenden för 
äldre utifrån ett fastighetsperspektiv. Upprinnelsen var att det i samband med 
kommunens lokalförsörjningsarbete konstaterats att lokalerna i flera 
avseenden upplevdes vara bristfälliga och inte ändamålsenliga avseende 
utformning och skick.     
 
Kommunförvaltningen genomförde en utredning, med 
fastighetsinventeringarna som grund, där fem olika alternativ för kommunens 
framtida särskilda boenden för äldre presenterades. Kommunstyrelsen 
beslutade i september 2017 att en om- och tillbyggnad 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 vård- och omsorgsboende intill 
vårdcentralen. Med hänvisning till de ekonomiska aspekterna avskrevs 
planerna på nyproduktion genom Länsgården till förmån för alternativet att 
renovera och fortsatt hyra Fyrklövern. 
 
Under arbetet med lokalförsörjningsplanen år 2019 uppdagades intern kritik 
mot det föreliggande renoveringsförslaget för Fyrklövern. Verksamheten 
upplevde att de åtgärder som avsågs genomföras till stora summor ändå inte 
skulle tillgodose de verksamhetsmässiga lokalbehoven. Processen pausades 
strax innan upphandlingen annonserades och ett arbete med att kartlägga och 
verifiera verksamhetens faktiska behov inleddes. Förvaltningen fick i 
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december 2020 ett förnyat uppdrag att utreda olika alternativ för nyproduktion 
och ställa dessa i relation till fortsatt användning av lokalerna på Fyrklövern.     
 
Förvaltningen har utrett tre olika alternativ för nyproduktion. Ett alternativ är 
att kommunen bygger ett nytt boende i tre våningsplan och med en enklare 
standard för att hålla nere investeringsutgiften. Ett annat alternativ är 
nyproduktion i egen regi med två våningsplan och en högre standard avseende 
materialval och tekniska lösningar. Ett tredje alternativ för nyproduktion är att 
kommunen gör en hyresupphandling. Det innebär att uppförarande av ett nytt 
vård- och omsorgsboende handlas upp genom ett långsiktigt hyresavtal. I 
utredningen preciseras detta alternativ i form av ett samverkans- och 
ombudsavtal mellan Hällefors kommun och Länsgården Fastigheter AB. Se 
även bilaga. 
 
För nyproduktionsalternativen krävs byggbar mark. Förvaltningen har 
identifierat tre olika tomter där byggnation skulle vara möjlig. Alla tomter har 
tidigare varit föremål för rivningar av byggnader och det finns en 
osäkerhetsfaktor kopplat till hur dessa rivningar genomförts, vad som 
eventuellt kan finnas kvar i marken och i så fall vad detta skulle kosta att 
åtgärda. En ny detaljplan behöver sannolikt genomföras om någon av dessa 
tomter ska bebyggas då nu gällande planer är mycket detaljstyrda vad gäller 
byggnaders utformning och placering. En ny detaljplan bedöms kosta 
omkring 300 tusen kronor enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen och tar cirka 12 månader att genomföra.     
 
Vid en samlad bedömning av de fyra olika alternativen förordar förvaltningen 
förslaget som innebär ett samverkans- och ombudsavtal mellan kommun och 
Länsgården Fastigheter AB. Lokaliseringen som är aktuell är i anslutning till 
Vårdcentralen och möjliggör därmed en fortsatt utveckling inom ramen för 
omställningsarbetet ”Nära vård”. Alternativet innebär också en betydligt 
mindre arbetsinsats vad gäller projektering och byggledning samt att 
kommunen inte behöver förvalta objektet i framtiden.   

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen har sammanställt ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser för de olika alternativen. En renovering av Fyrklövern 
innebär i stora drag förnyelse av tekniska installationer och ytskikt. 
Utformningen av lokalerna går inte att påverka i någon större omfattning på 
grund av konstruktionen. Bemanningen i nyproduktionsalternativen 
bedöms kunna hållas på en lägre nivå än på Fyrklövern tack vare en mer 
optimal lokalutformning. Driftkostnaderna för nyproduktionsalternativen är 
också avsevärt lägre än för Fyrklövern. Vid en avveckling av Fyrklövern 
uppstår engångskostnader för nedskrivning av bokfört värde och rivning 
som också behöver vägas in i val av alternativ. Alternativet att rusta upp 
Fyrklövern innebär också en skattemässig kostnad för kommunen då 
kommunen vid ett sådant förslag kommer förvärva fastigheten innan 
upprustning. För att på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra de 
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långsiktiga ekonomiska åtagandena som är förknippade med respektive 
alternativ har en livscykelkostnadskalkyl sammanställts vilken redovisas i 
rapporten.  

Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Länsgården Fastigheter AB 
inleda arbetet med en förstudie och återredovisa denna till kommunstyrelsen 
den 16 augusti 2022. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Hans Åhnberg samt ekonomichef 
Jessica Jansson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjlighet till att placera några 
platser i Grythyttan, vilket delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg 
(S) och leder till yttrande från henne. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om att breda förstudien och undersöka 
vilken kapacitet som finns i befintliga lokaler och hur många platser som kan 
lösas här, vilket delvis besvaras av Allan Myrtenkvist (S). 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Kent Grängstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), Kjell Valegren 
(GL), Allan Myrtenkvist (S), Cecilia Albertsson (M), ordförande Annalena 
Järnberg (S) och Kent Grängstedt (S), många vid flertalet tillfällen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Länsgården Fastigheter AB 
inleda arbetet med en förstudie och återredovisa denna till kommunstyrelsen 
den 16 augusti 2022. 
 



 

 
 

Sida 
RAPPORT  1(17) 
Datum  

 2022-04-06 
 

 

 
   
   
   
 
  

                        
 
 
 
 
 
 

UTREDNING AV LOKALER FÖR VÅRD- 
OCH OMSORGSBOENDE 
HÄLLEFORS KOMMUN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innehåll  
 

[oiO ALL.Eros 
f ' 0 M U N  

RAPPORT 
Sida 

1 (17) 
Datum 

2022-04-06 

UTREDNING A V LOKALER FÖR VÅRD- 
OCH OMSORGSBOENDE 
HÄLLEFORS KOMMUN 

Innehåll 



2(17) 

 

Sammanfattning 3 

1 Bakgrund 4 

1.1 Mål 4 
1.2 Syfte 4 

2 Lokalbehov för vård- och omsorgsboende 5 

2.1 Lokalmässiga behov 5 
2.2 Platsbehov 5 
2.3 Bemanning 5 

3 Lokalalternativ vård- och omsorgsboende 7 

3.1 Alternativ 1 Renovering och ombyggnation Fyrklövern 7 
3.1.1 Verksamhetsmässiga vinster 7 
3.1.2 Verksamhetsmässiga utmaningar 7 
3.1.3 Ekonomiska konsekvenser 8 
3.1.3.1 Köp av Fyrklövern 9 
3.1.3.2 Fastighetsrelaterade driftkostnader 9 
3.1.3.3 Kostnader för personalbemanning 9 
3.1.3.4 Tillkommande verksamhetsinvesteringar 10 
3.1.3.5 Behov av nyupplåning och ökade räntekostnader 10 
3.1.3.6 Årliga kapitalkostnader 10 
3.1.3.7 Övriga nettokostnader 10 
3.2 Alternativ 2 Nyproduktion 10 
3.2.1 Verksamhetsmässiga vinster 11 
3.2.2 Verksamhetsmässiga utmaningar 11 
3.2.3 Ekonomiska konsekvenser 11 
3.2.3.1 Ekonomiskt koncernperspektiv 11 
3.2.3.2 Inventariebehov 12 
3.2.3.3 Fastighetsrelaterade driftkostnader 12 
3.2.3.4 Kostnader för personalbemanning 12 
3.2.4 Alternativ 2 A Nyproduktion egen regi enklare standard 12 
3.2.4.1 Ekonomiska konsekvenser 12 
3.2.5 Alternativ 2 B Nyproduktion egen regi högre standard 12 
3.2.5.1 Ekonomiska konsekvenser 13 
3.2.6 Alternativ 2 C Inhyrning 13 
3.2.6.1 Ekonomiska konsekvenser 13 
3.2.6.2 Lagen om offentlig upphandling 13 
3.2.6.3 Tillkommande verksamhetsinvesteringar 13 

4 Ekonomisk sammanställning 13 

5 Slutsatser 15 

6 Referenser 16 

7 Bilagor 16 

 
 

2(17) 

Sammanfattning 3 

1 Bakgrund 4 
1.1 Mal 4 
1.2 Syfte 4 

2 Lokalbehov för vård- och omsorgsboende 5 

2.1 Lokalmässiga behov 5 
2.2 Platsbehov 5 
2.3 Bemanning 5 

3 Lokalalternativ vård- och omsorgsboende 7 
3.1 Alternativ 1 Renovering och ombyggnation Fyrklövern 7 
3.1.1 Verksamhetsmässiga vinster 7 
3.1.2 Verksamhetsmässiga utmaningar 7 
3.1.3 Ekonomiska konsekvenser 8 
3.1.3.1 Köp av Fyrklövern g 

3.1.3.2 Fastighetsrelaterade driftkostnader g 

3.1.3.3 Kostnader för personalbemanning g 

3.1.3.4 Tillkommande verksamhetsinvesteringar 10 
3.1.3.5 Behov av nyupplåning och ökade räntekostnader 10 
3.1.3.6 Årliga kapitalkostnader 10 
3.1.3.7 Övriga nettokostnader 10 
3.2 Alternativ 2 Nyproduktion 10 
3.2.1 Verksamhetsmässiga vinster 11 
3.2.2 Verksamhetsmässiga utmaningar 11 
3.2.3 Ekonomiska konsekvenser 11 
3.2.3.1 Ekonomiskt koncernperspektiv 11 
3.2.3.2 Inventariebehov 12 
3.2.3.3 Fastighetsrelaterade driftkostnader 12 
3.2.3.4 Kostnader för personalbemanning 12 
3.2.4 Alternativ 2 A Nyproduktion egen regi enklare standard 12 
3.2.4.1 Ekonomiska konsekvenser 12 
3.2.5 Alternativ 2 B Nyproduktion egen regi högre standard 12 
3.2.5.1 Ekonomiska konsekvenser 13 
3.2.6 Alternativ 2 C Inhyrning 13 
3.2.6.1 Ekonomiska konsekvenser 13 
3.2.6.2 Lagen om offentlig upphandling 13 
3.2.6.3 Tillkommande verksamhetsinvesteringar 13 

4 Ekonomisk sammanställning 13 

5 Slutsatser 15 

6 Referenser 16 

7 Bilagor 16 



3(17) 

 

Sammanfattning 

Kommunförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett olika 
alternativ för nyproduktion av lokaler för vård- och omsorgsboende och 
jämfört dessa med alternativet att renovera de befintliga lokalerna på 
Fyrklövern.  
 
Två alternativ för nyproduktion i egen regi presenteras. En byggnad i tre 
våningsplan med en något lägre standard avseende materialval och tekniska 
lösningar, och en byggnad i två våningsplan med högre standard avseende 
materialval och tekniska lösningar. Dessutom presenteras alternativet att 
genomföra en hyresupphandling. Det innebär att kommunen handlar upp ett 
långt hyresavtal, 25 år, för lokaler för vård- och omsorgsboende där 
uppförande av en ny byggnad ingår som en premiss för hyran.  
 
Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av respektive alternativ 
beskrivs utförligt. För att kunna fatta rationella beslut med utgångspunkt i god 
ekonomisk hushållning behöver hänsyn tas till kostnaderna som en 
investering genererar över tid. Förvaltningen har därför sammanställt en 
livscykelkostnadskalkyl för de olika alternativen.   
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1 Bakgrund 

Under 2017 genomfördes inventeringar av kommunens särskilda boenden för 
äldre utifrån ett fastighetsperspektiv. Upprinnelsen var att det i samband med 
kommunens lokalförsörjningsarbete konstaterats att lokalerna i flera 
avseenden upplevdes vara bristfälliga och inte ändamålsenliga avseende 
utformning och skick.     
 
Kommunförvaltningen genomförde en utredning, med 
fastighetsinventeringarna som grund, där fem olika alternativ för kommunens 
framtida särskilda boenden för äldre 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 vård- 
och 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 med 
hänsyn till de ekonomiska aspekterna att uppdra till förvaltningen att teckna 
detta nya avtal för vård- och omsorgsboendet Fyrklövern och därmed var 
nybyggnadsalternativet inte längre aktuellt.  
 
En projektering inför renovering och ombyggnation av Fyrklövern 
genomfördes tillsammans med bostadsbolaget. Under arbetet med 
lokalförsörjningsplanen år 2019 uppdagades intern kritik mot det föreliggande 
renoveringsförslaget. Verksamheten upplevde att de åtgärder som avsågs 
genomföras inte skulle tillgodose de verksamhetsmässiga lokalbehoven och 
man ifrågasatte rimligheten i den planerade renoveringen och 
ombyggnationen. Processen pausades strax innan upphandlingen 
annonserades och ett arbete med att kartlägga och verifiera verksamhetens 
faktiska behov inleddes. Förvaltningen fick i december 2020 ett förnyat 
uppdrag att utreda olika alternativ för nyproduktion och ställa dessa i relation 
till fortsatt användning av lokalerna på Fyrklövern.     
 
1.1 Mål 
Målet med rapporten är att uttömmande beskriva ekonomiska- och 
verksamhetsmässiga konsekvenser av olika alternativ för att ett 
inriktningsbeslut om kommunens framtida vård- och omsorgsboende ska 
kunna fattas på korrekta grunder.  
   
1.2 Syfte 
Rapporten syftar till att säkerställa de lokalmässiga förutsättningarna för 
kommunens särskilda boende för äldre. 
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2 Lokalbehov för vård- och omsorgsboende  

Verksamhetens framtida lokalbehov baseras på kommunens uppdrag och 
äldre personers generella insatsbehov samt bedömning av antal äldre personer 
i befolkningen, olika boendeformer, samt utveckling av hjälpmedel och teknik 
för äldre.  
 
2.1 Lokalmässiga behov 
De lokalmässiga förutsättningarna i kommunens särskilda boenden påverkar 
verksamhetens kvalitet och ekonomi. Verksamhetens lokalbehov har 
sammanställts i en programhandling Funktionsprogram för vård- och 
omsorgsboende Hällefors kommun. Denna ligger till grund för de olika 
lokalalternativen som beskrivs i rapporten.   
 
I stort handlar de lokalmässiga behoven om att tillgodose en bra arbetsmiljö 
för medarbetare samt en god boendemiljö för de boende. Lokalernas 
utformning påverkar även bemanningen och i förlängningen kostnaderna för 
boendet och är därför en viktig aspekt i sammanhanget. Attraktiviteten i 
boendet påverkar i sin tur i vilken mån m söker plats på vård- och 
omsorgsboende.  
 
2.2 Platsbehov 
I rapporten Uppföljning, prognos av platsbehov för Vård- och omsorgsboende 
samt Gruppboende LSS feb 2021 redogörs för platsbehovet för särskilt boende 
för äldre i Hällefors kommun. Totalt bedöms 86 platser motsvara behoven 
under överskådlig framtid. Ur perspektivet god ekonomisk hushållning är det 
viktigt att ha rätt mängd lokaler. Ett överutbud riskerar att leda till höga 
kostnader under lång tid. Tillfälliga toppar i platsbehovet bör i stället hanteras 
via hemtjänstinsatser.  
 
2.3 Bemanning 
Det saknas idag bindande regler eller en etablerad norm för rätt bemanning 
och kompetensnivå i äldreomsorgen. De enda föreskrifter som finns är 
Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskap för 
omsorgspersonalen. Socialtjänstlagen, som styr äldreomsorgens verksamhet, 
innehåller väldigt lite som kan konverteras till bemanningsregler. Den enda 
bestämmelsen kring hållbar bemanning är att det i socialtjänstförordningen 
föreskrivs att det i särskilt boende ska finnas tillgång till personal dygnet runt 
som utan dröjsmål kan uppmärksamma om de boende behöver stöd och hjälp.  
 
Ett av målen i verksamheten är att erbjuda omsorg på ett kostnadseffektivt sätt 
där varje satsad krona renderar maximal kvalitet. Bemanning bör anpassas för 
att så effektivt som möjligt möta behov för de äldre. Samtidigt, för att erbjuda 
kvalitet, är kommunen även beroende av nöjda medarbetare och att ge 
medarbetarna optimala förutsättningar för att orka ett helt arbetsliv vilket 
innebär bra arbetsytor, bra lokaler som är utformade för att underlätta 
ergonomiskt fördelaktiga lösningar och en i grunden trivsam miljö.  
 
Det finns två olika principer utifrån hur en grundbemanning på Vård- och 
omsorgsboende kan beräknas. En princip är att utifrån lokalernas utformning 
bedöma hur personaltillgången behöver se ut för att svara upp mot kravet på 
att utan dröjsmål uppmärksamma om boende behöver stöd. Utifrån en sådan 
princip får lokalernas utformning en avgörande betydelse för 
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bemanningsbehovet. En medarbetare per avgränsad vårdavdelning och en 
delad tjänst som rör sig mellan avgränsade vårdavdelningar kan sägas utgöra 
minimibemanning.  
 
En annan bemanningsprincip, som förordas av Inspektionen för vård- och 
omsorg, är att utgå från ett bedömt brukarbehov. En sådan bemanningsprincip 
ger en mer adekvat bemanningsnivå samtidigt som den är svårare att beräkna 
då omsorgstagarmixen ständigt förändras på ett särskilt boende för äldre. En 
sådan princip kan beräknas utifrån att en person med hög vårdtyngd i 
genomsnitt bedöms vara i behov av stöd ca 5 timmar per dygn. Det är dock en 
sanning med modifikation då en individ i palliativ vård har ett högre 
omvårdnadsbehov och i en situation där flera brukare har en förhöjd 
omvårdnadsnivå behöver ofta bemanningen förstärkas. 
 
En verksamhet som bemannas utifrån principen hur personaltillgången 
behöver se ut för att svara upp mot kravet att utan dröjsmål uppmärksamma 
om boende behöver stöd, kombinerat med dåligt utformade lokaler leder till 
ett behov av en högre minimibemanning samtidigt som kvaliteten i 
verksamheten därmed inte blir högre. En verksamhet som bemannas utifrån 
brukarbehov påverkas också direkt av lokalernas utformning. En 
minimibemanning utifrån brukarbehov kan behöva justeras upp utifrån 
avdelningarnas utformning om lokalernas utformning innebär att de är svåra 
att överblicka och består av flera små avgränsade avdelningar utan överblick.  
 
Båda dessa principer svarar mot en grundbemanningsnivå som utgör en 
miniminivå för att svara upp mot lagkrav. En personalgrupp bestående av 
erfarna medarbetare med undersköterskekompetens kan förväntas klara sina 
uppdrag utifrån en grundbemanning. Desto högre andel outbildad, oerfaren 
medarbetare desto större är behovet av att höja bemanningen för att bibehålla 
samma kvalitet i omvårdnaden.  
 
Utifrån att fyra olika lokalalternativ ställs mot varandra, där tre av alternativen 
har okänd placering och planlösning, har principen om bemanning utifrån 
hypotetiskt brukarbehov och hypotetiska lokaler använts i utredningen.  
 
För att beräkna grundbemanningsbehovet i ett hypotetiskt boende har 
förvaltningen ställt tre bemanningsmodeller mot varandra. Den första 
modellen utgör ett hypotetiskt bemanningsbehov utifrån brukarbehov. Den 
andra bemanningsmodellen utgår ifrån ett exempel från ett nyproducerat 
boende i Askersund med en hög faktisk bemanning och den tredje utgår från 
hypotetiska lokaler med grundmodell där planlösningen möjliggör central 
bemanning på fyra avdelningar om 2 gånger 6 platser.  
 
Tabell 1 Sammanställning bemanningsalternativ 

  
Boendeplatser Bemanning 

dag 
Bemanning 

natt 
Bemanningskostnader 

totalt 
Fyrklövern faktisk bemanning* 48 47 12 35 700 000 
Bemanningsberäkning brukarbehov 50 37 11 32 100 000 
Bemanningsberäkning "Smedsgården" 48 48 10 37 800 000 
Bemanningsberäkning hypotetiska lokaler 48 40 10 33 000 000 

 
*Fyrklöverns bemanning är beräknad utifrån bemanningen på befintliga platser som vid en 
renovering skulle reduceras till 48 platser.  
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3 Lokalalternativ vård- och omsorgsboende 

I detta stycke beskrivs olika lokalmässiga alternativ för vård- och 
omsorgsboende och vilka effekter de olika alternativen får för verksamheten 
och kommunens ekonomi. 
 
3.1 Alternativ 1 Renovering och ombyggnation Fyrklövern 
Det befintliga vård- och omsorgsboendet Fyrklövern är ursprungligen ett 
ordinärt flerbostadshus som uppfördes under miljonprogrameran och 
anpassades under 90-talets mitt till vård- och omsorgsboende.  
   
I dagsläget finns 58 vård- och omsorgsplatser på boendet. På Gillershöjden 
iordningställs 36 platser. Om inga förändringar görs på Fyrklövern kommer 
det alltså att finnas totalt 94 platser på kommunens särskilda boenden när 
lokalerna på Gillershöjden är färdigställda, vilket innebär ett överutbud med 8 
platser.  
 
3.1.1 Verksamhetsmässiga vinster 
I och med att verksamhetens lokaler i Fyrklövern inte uppnår den kvalitet som 
verksamheten har på verksamhetsanpassade lokaler är det svårt att beskriva 
några direkta verksamhetsmässiga vinster med Fyrklövern som ett vård- och 
omsorgsboende. Det kan ändå noteras att både brukare, anhöriga och 
medarbetare är vana dessa lokaler och att det därmed finns en viss trygghet 
och rutiner framtagna för lokalerna. Övriga verksamhetsmässiga vinster vid 
en renovering av befintliga lokaler utgörs främst av en fräschare miljö som för 
såväl medarbetare som brukare. I samband med en renovering uppgraderas 
kallelselarm vilket innebär en tryggare omvårdnad för brukare. I övrigt 
bedöms inte en renovering i sig innebära några specifika verksamhetsmässiga 
vinster. 
 
3.1.2 Verksamhetsmässiga utmaningar 
Fyrklövern består av 4 huskroppar som byggdes inom ramen för det så 
kallade miljonprogrammet i början av 70-talet. Under 90-talet byggdes dessa 
om och ihop för att inrymma kommunalt vård- och omsorgsboende. De 
lokalmässiga bristerna på Fyrklövern utgörs av trånga korridorer, i vissa 
avseenden trånga lägenheter och badrum. Detta resulterar i en bristfällig 
fysisk arbetsmiljö för personalen. Problemen ligger i att hjälpmedel såsom 
mobila personlyftar och duschbritsar inte ryms alls eller att användning av 
dessa nödvändiga hjälpmedel innebär sneda lyft och vridna arbetsställningar.  
 
Ytterligare en brist på boendet är att hygienutrymme i vissa avseenden delas 
mellan två lägenheter. Det innebär att dessa lägenheter inte klassas som 
fullvärdiga bostäder och har utgjort en stor risk för smittspridning mellan 
brukare under pandemin. Ytterligare ett problem är att storleken på 
lägenheterna varierar mycket vilket försvårar omflyttningar av brukare mellan 
olika enheter vid förändrade omvårdnadsbehov. 
 
I särskilda boendeformer gäller både de särskilda reglerna om tillgänglighet 
för bostäder i Boverkets byggregler (BBR) liksom Arbetsmiljöverkets regler 
om arbetsplatsens utformning. Den första januari 2021 trädde en ny föreskrift 
om arbetsplatsens utformning i kraft. Föreskriften omfattar såväl nya som 
befintliga arbetsplatser och innehåller särskilda bestämmelser om bland annat 
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fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter där arbetstagare behöver vrida, huka 
eller böja sig ned. Då hjälpmedel och arbetsutrustning, eller annan teknisk 
utrustning, används behövs dessutom ett fritt utrymme för att hantera och 
manövrera dessa.1 Ett lämpligt hygienrum har enligt Arbetsmiljöverket måtten 
2,40 x 2,20 meter såvida inte duschvagn behöver användas.2 Då finns plats för 
lyfthjälpmedel och måttet vid sidan om toalettstolen ger plats för rullstol och 
hjälpare. Det kravet kommer inte gå att uppfylla i 26 av badrummen på 
Fyrklövern. Ytterligare fyra badrum uppfyller inte kravet om 0,8 meter fritt 
kring handfat och toalettstol där arbetstagare behöver böja och huka sig. 
Verksamheten själv identifierar totalt åtta badrum som för trånga för en 
acceptabel arbetsmiljö. Dessa lägenheter ligger utspridda i de olika 
huskropparna och det är därför svårt att hitta alternativa användningsområden 
för ytorna. Konstruktionen med en bärande vägg i mitten av husen omöjliggör 
breddning av korridorer och en ekonomiskt försvarbar planlösningsändring. 
 
En minskning av antalet boendeplatser på Fyrklövern innebär inte att 
bemanningen kan reduceras mer än marginellt utifrån att kortboavdelningen 
flyttas. Renoverade lokaler med färre boendeplatser bedöms därmed utgöra en 
påtaglig risk för att bemanningseffektiviteten sjunker i relation till andra 
jämförbara boenden.  
 
En renovering av Fyrklövern innebär att personer som idag bor på boendet 
måste evakueras under byggtiden. Planen är att renovera en huskropp i taget 
och att då använda Nya Björkhaga för evakuering. För gamla, sköra och 
dementa personer kan en flytt upplevas jobbig och förvirrande.  
 
3.1.3 Ekonomiska konsekvenser 
I detta stycke presenteras de ekonomiska konsekvenser som en renovering av 
Fyrklövern medför. 
 
De åtgärder som tidigare planerats och kalkylerats avseende renovering och 
ombyggnation avser i princip en uppfräschning av lokalerna genom 
ytskiktsrenovering samt kompletterande brandskyddsåtgärder. 
Investeringsutgiften för dessa åtgärder kalkylerades inledningsvis till cirka 40 
miljoner kronor. Efter omprojektering som genomfördes på verksamhetens 
initiativ bedömdes investeringsutgiften istället till 47,5 miljoner kronor.  
 
Summorna i tidigare kalkyler har förutsatt ett statligt investeringsstöd för 
åtgärderna. Syftet med stödet är att det ska byggas fler bostäder för äldre 
personer, som särskilda boenden och trygghetsbostäder.3 Krav för att erhålla 
stöd är bland annat att Boverkets byggregler och grundläggande krav på 
arbetsmiljön uppfylls. Att stöd skulle beviljas för de fall antalet platser på 
särskilt boende för äldre minskas och dessutom inte tillgodoser gällande 
arbetsmiljöföreskrifter får anses osannolikt. I den senaste kalkylen för 
renovering av Fyrklövern, som upprättades under slutet av 2021, är inget 
investeringsstöd medräknats och investeringsutgiften kalkyleras då till 59,3 
miljoner kronor.  
 
De lägenheter vars badrum inte uppfyller måtten enligt Arbetsmiljöverket 
ligger utspridda i de olika byggnaderna och det är därför svårt att se något 

 
1 AFS 2020:1 § 25 
2 Särskilt boende för äldre- Arbetsmiljö (2014) Arbetsmiljöverket 
3 Information om statligt stöd till bostäder för äldre personer (2021) Boverket 
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alternativt användningsområde för dessa ytor. Hyreskostnader för 
lägenheterna med badrum som verksamheten själv identifierat som för små 
uppgår till 493 tusen kronor per år i 2022 års nivå. Hyreskostnaden för de 26 
lägenheterna som är för små enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer uppgår till 1,7 
miljoner kronor per år i 2022 års nivå. Om lägenheterna skulle stå oanvända 
skulle det resultera i tomhyror med motsvarande belopp.    
I renoveringen av Fyrklövern är det svårt att genomföra några större 
energibesparingsåtgärder som skulle påverka driftkostnaderna nämnvärt. Det 
finns inte plats i konstruktionen för tilläggsisolering och en tegelfasad mår 
inte bra av utvändig tilläggsisolering. Dessutom är en sådan lösning dyr. Det 
finns heller inte incitament att byta ventilationsanläggning av 
energibesparingsskäl då den befintliga anläggningen står sig relativt bra 
förbrukningsmässigt. Att Fyrklövern, såsom byggnaden är utformad, har stora 
ytterväggsytor påverkar byggnadens energiförbrukning negativt jämfört med 
nyproduktionsalternativen. 
 
3.1.3.1 Köp av Fyrklövern 
Fyrklövern ägs och förvaltas av Hällefors bostads AB. Byggnaden inklusive 
tillhörande mark och markanläggning har ett bokfört värde om totalt 11,5 
miljoner koronor vid årsskiftet 2021/2022.  
 
Om kommunen av någon anledning önskar köpa Fyrklövern inför en 
genomgripande renovering uppstår en förflyttning av tillgångar från den 
beskattade till den skattefria sektorn. Eftersom bolaget, till skillnad från 
kommunen, är fullt ut skattskyldig till inkomstskatt sker beskattning vid 
försäljning av bolagets tillgångar som om försäljning skett till marknadsvärde 
oavsett om ett lägre pris sätts, s k uttagsbeskattning.  Bostadsbolaget har 
under februari månad 2022 låtit marknadsvärdera fastigheten. Det bedömda 
marknadsvärdet uppgår till 58 miljoner kronor. Förvaltningen räknar med att 
fastigheten skulle försäljas till bokfört värde vilket inte leder till någon 
uttagsbeskattning för bolaget. Stämpelskatt som belastar köparen, det vill säga 
kommunen, uppgår till cirka 1,3 miljoner kronor 
 
3.1.3.2 Fastighetsrelaterade driftkostnader 
Vid oförändrat ägarskap för Fyrklövern, det vill säga att Hällefors bostads AB 
kvarstår som hyresvärd för fastigheten ingår de fastighetsrelaterade 
driftkostnaderna i hyran. Om kommunen skulle förvärva Fyrklövern får 
kommunen driftkostnader för fastigheten. Dessa uppgår enligt uppgifter från 
bostadsbolaget till omkring 2,6 miljoner kronor per år exklusive eventuella 
kapitalkostnader.  
 
3.1.3.3 Kostnader för personalbemanning 

 
Tabell 2 Kostnader för personalbemanning Fyrklövern 2021 

Budgeterade bemanningskostnader Fyrklövern 2021 

Kostnader bemanning Övre 15 681 
Kostnader bemanning Nedre 17 896 
Totala bemanningskostnader Fyrklövern 2021 33 577 

 
För att jämföra budgeterade bemanningskostnader för Fyrklövern med de 
hypotetiska bemanningsberäkningarna behöver hänsyn tas till löneutveckling 
2023 och kostnader för ledning/administration. För det tillkommer ca: 600 
tusen kronor. Kostnader tillkommer även för två enhetschefer och 
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administratör, totalt 1 550 tusen kronor. Totala jämförbara lönekostnader för 
fortsatt verksamhet på Fyrklövern uppgår till 35,7 miljoner kronor per år.  
 
3.1.3.4 Tillkommande verksamhetsinvesteringar 
Vid renovering av Fyrklövern uppstår ett behov av inventarier för en 
investeringsutgift om 4,6 miljoner kronor och inkluderar bland annat 
komplettering av taklyftar, nya omklädningsskåp för medarbetare och nytt 
kallelselarm. 
 
3.1.3.5 Behov av nyupplåning och ökade räntekostnader 
Kommunen kommer att behöva uppta nya lån för att finansiera 
investeringsutgiften för både renovering och för inköp av inventarier. Summa 
nyupptagna lån uppgår till 62,1 miljoner kronor. Räntekostnaderna för nya lån 
på samma summa uppgår till 1,2 miljoner kronor per år med en räntesats om 
två procent. Om räntesatsen i stället uppgår till fem procent blir den totala 
räntekostnaden 3,1 miljoner kronor per år.  
 
3.1.3.6 Årliga kapitalkostnader 
De årliga kapitalkostnaderna för investeringen utgörs av avskrivningar och 
internränta. Sammantaget uppgår dessa till 4,4 miljoner kronor år ett och 4,3 
miljoner de följande åren.  
 
3.1.3.7 Övriga nettokostnader 
Under renoveringstiden kommer delar av verksamheten temporärt behöva 
evakueras till tillfälliga lokaler. Att dela verksamheten mellan två geografiskt 
skilda lokaler innebär att det inte kommer vara möjligt att dela personal 
mellan avdelningar så som nu sker i verksamheten. Det innebär att 
bemanningen sannolikt kommer att behöva utökas under 
evakueringsperioden. 
 
3.2 Alternativ 2 Nyproduktion 
Kommunförvaltningen har sammanställt två olika varianter för nyproduktion 
av vård- och omsorgsboende i kommunens regi. Ett alternativ med enklare 
standard, liknande de vård- och omsorgsboenden som många privata aktörer 
uppför, och ett med högre standard avseende tekniska lösningar och 
materialval. Här beskrivs de konsekvenser som är gemensamma för de båda 
nyproduktionsalternativen. Därefter följer en redogörelse för vart och ett av 
alternativen i de delar de skiljer sig åt. 
 
Vid nyproduktion krävs först och främst lämplig byggbar mark. Tänkbara 
placeringar på kommunal mark skulle kunna vara i området där Snäckeskolan 
tidigare låg, öster om församlingshemmet eller där de så kallade Bananhusen 
tidigare stod. Tomten där Snäckeskolan låg är detaljplanelagd för allmänt 
ändamål och skulle möjligen kunna bebyggas utan detaljplaneändring men 
utformningen skulle behöva preciseras för att samhällsbyggnadsförvaltningen 
ska kunna ta ställning till frågan.  
 
De två andra tomterna är detaljplanelagda för bostadsändamål och kräver en 
planändring. Kostnaden för en planändring uppgår till cirka 300 tusen kronor 
enligt uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen och tar omkring ett år att 
genomföra. Alla tomterna har varit föremål för rivning av tidigare byggnader. 
Med tanke på hur rivning utförts på andra platser i kommunen, med 
förorenade rivningsmassor kvarlämnade i marken som lett till 
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saneringskostnader i andra projekt, bör en noggrann markundersökning ingå i 
en eventuell förstudie för nyproduktion. 
 
3.2.1 Verksamhetsmässiga vinster 
Vid nyproduktionsalternativen kan antalet platser anpassas till de faktiska 
bedömda behoven. Ett vård- och omsorgsboende delas upp i olika 
avdelningar. Åtta lägenheter per avdelning är ett lämpligt antal. Ett 
nyproduktionsalternativ skulle då kunna utgöra fyra avdelningar om 48 
platser. Tillsammans med Gillershöjden skulle det då finnas totalt 84 platser 
på kommunens vård- och omsorgsboenden. Det är två platser mindre än det 
bedömda framtida behovet.  
 
En nyproducerad fastighet möjliggör komfortkyla till en överkomlig kostnad 
vilket är en stor verksamhetsmässig fördel under årets varma perioder.   
 
Nyproduktion skulle också innebära en liten påverkan på verksamheten under 
produktionstiden eftersom verksamheten fortsätter att bedrivas som vanligt i 
de befintliga lokalerna tills de nya är inflyttningsklara. Samtliga 
nyproduktionsalternativ ger ändamålsenliga och fräscha lokaler som är 
anpassade för verksamhetens behov och skulle innebära en kvalitetshöjning i 
verksamheten. Nyproduktion innebär också lokaler som är anpassade till 
dagens arbetsmiljökrav vilket bedöms kunna ha en positiv effekt på de relativt 
höga sjukfrånvarotalen. Det skulle också kunna ha en positiv inverkan på 
möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare. 
 
3.2.2 Verksamhetsmässiga utmaningar 
Förvaltningen har svårt att se några verksamhetsmässiga utmaningar med 
nyproduktionsalternativen. Beroende på placering av ett nytt boende, 
planlösning och storlek kan olika former av utmaningar uppstå. Det kan 
handla om logistikfrågor, samverkansfrågor med andra boenden och/eller 
primärvård eller mathantering. I nuläget finns dock inga specifika 
verksamhetsmässiga utmaningar.  
 
3.2.3 Ekonomiska konsekvenser 
I nyproduktionsalternativen bör statligt investeringsstöd vara aktuellt och är 
medräknat i kalkylerna för de båda nyproduktionsalternativen i kommunens 
regi i storleksordningen 10 miljoner kronor. Hyresupphandlingsalternativet är 
inte beräknat med statliga investeringsstöd. 
 
Ett nyproducerat boendealternativ skulle sannolikt innebära en större 
benägenhet att söka plats på vård- och omsorgsboende när vårdbehoven ökar 
vilket skulle minska kostnaderna inom hemtjänsten. De ekonomiska 
effekterna av detta är dock svåra att beräkna och har därför inte närmare 
preciserats.      
 
3.2.3.1 Ekonomiskt koncernperspektiv 
Om kommunen skulle lämna Fyrklövern skulle det innebära att kommunen 
bryter ett redan tecknat blockhyresavtal, som löper till 2039-11-30. För att 
möjliggöra detta behöver en överenskommelse träffas mellan kommunen och 
bostadsbolaget.  Bostadsbolaget går miste om en årlig hyresintäkt som uppgår 
till 6,3 miljoner kronor per år i 2022 års nivå och minskar driftkostnaderna 
med 2,6 miljoner kronor per år. Bolaget behöver i så fall heller inte 
genomföra den kontrakterade omfattande renoveringen.  
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Eftersom det inte finns en realistisk alternativ användning för Fyrklövern så 
innebär det att fastigheten behöver rivas. Rivningskostnaderna är enligt 
bostadsbolaget svåra att förutse men uppskattas till mellan 4,3 och 8,7 
miljoner kronor. Rivning medför också nedskrivning av det bokförda värdet 
på 11,5 miljoner kronor. Dessa kostnader kommer sannolikt att behöva 
regleras av kommunen som ensam ägare till bolaget då det inte finns utrymme 
i bolagets ekonomi att hantera detta.  
 
3.2.3.2 Inventariebehov 
Det totala behovet av nya inventarier vid nyproduktion bedöms motsvara 
cirka 5,5 miljoner kronor. Förvaltningen har dock inte haft möjlighet för en 
djupare analys av status på all befintlig utrustning samt kunnat analysera den 
senare tidens prisutveckling djupare varför denna hypotetiska kostnad bedöms 
som osäker. 
 
3.2.3.3 Fastighetsrelaterade driftkostnader 
De årliga fastighetsrelaterade driftkostnaderna som uppstår vid nyproduktion i 
egen regi skiljer sig inte nämnvärt åt då bruttoarean är densamma för båda 
alternativen. Kostnaderna har beräknats med hjälp av tillämplig statistik för 
vårdbyggnader. Totalt beräknas kostnaderna för drift och skötsel, 
reparationer, administration och försäkring uppgå till cirka 1,3 miljoner 
kronor per år. 
 
3.2.3.4 Kostnader för personalbemanning 
Bemanningsalternativen påverkas av lokalernas utformning. Förvaltningens 
bedömning är att det högst sannolikt är möjligt att nyproducera lokaler med 
lägre bemanningsbehov och därmed bemanningskostnader alternativt bättre 
omvårdnadskvalitet än i nuvarande lokaler med bibehållen 
bemanningsbudget. 
 
3.2.4 Alternativ 2 A Nyproduktion egen regi enklare standard 
Nyproduktion enklare standard avser en byggnad i tre våningsplan och 
enklare materialval för en lägre investeringsutgift.  
 
3.2.4.1 Ekonomiska konsekvenser 
Total investeringsutgift för detta nyproduktionsalternativ, inklusive statligt 
investeringsstöd om cirka 10 miljoner kronor, kalkyleras till totalt 90,4 
miljoner kronor.   
 
Kommunen kommer att behöva uppta nya lån för att finansiera 
investeringsutgiften för både uppförande av fastigheten och för inköp av 
inventarier. Summa nyupptagna lån uppgår till 98,9 miljoner kronor. 
Räntekostnaderna för nya lån på samma summa uppgår till cirka 2 miljoner 
kronor per år med en räntesats om två procent. Om räntesatsen i stället uppgår 
till fem procent blir den totala räntekostnaden cirka 5 miljoner kronor per år.  
 
3.2.5 Alternativ 2 B Nyproduktion egen regi högre standard 
Nyproduktion av högre standard innebär en byggnad i två våningsplan och 
exklusivare materialval med längre livslängd och motsvarar standarden på den 
tillbyggda delen av boendet på Gillershöjden. 
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3.2.5.1 Ekonomiska konsekvenser 
Total investeringsutgift för detta nyproduktionsalternativ, inklusive statligt 
investeringsstöd om cirka 10 miljoner kronor, kalkyleras till totalt 109,6 
miljoner kronor.   
 
Kommunen kommer att behöva uppta nya lån för att finansiera 
investeringsutgiften både för uppförande av fastigheten och för inköp av 
inventarier. Summa nyupplåning uppgår till 118,1 miljoner kronor. 
Räntekostnaderna för denna lånesumma uppgår till cirka 2,4 miljoner kronor 
per år med en räntesats om två procent. Om räntesatsen i stället uppgår till 
fem procent blir den totala räntekostnaden cirka 5,9 miljoner kronor per år. 
 
3.2.6 Alternativ 2 C Inhyrning 
Region Örebro läns fastighetsbolag Länsgården har i flera kommuner i länet 
arbetat utifrån ett koncept för nyproduktion som innebär att kommunen, med 
stöd av Länsgården, handlar upp ett byggentreprenadkontrakt för 
nyproduktion av vård-och omsorgsboende. I samband med att ett 
tilldelningsbeslut tas i upphandlingen överlåts entreprenadkontraktet på 
Länsgården som sedan driver projektet fullt ut och sedermera blir ägare till 
fastigheten. Kommunen ges fullständig insyn i projektet och ingår i en 
styrgrupp tillsammans med Länsgården som fattar beslut av ekonomisk 
karaktär. Förfarandet kan vara aktuellt för Hällefors kommun ur flera 
aspekter; dels behöver inte kommunen betala en stor investering rent 
likvidmässigt, dels krävs inte stora personella resurser hos kommunen som för 
att genomföra en omfattande nyproduktion och sedan driva och förvalta den 
nyproducerade fastigheten.  
 
3.2.6.1 Ekonomiska konsekvenser 
Då Länsgården genomfört flera projekt med detta upplägg de senaste åren har 
referenskostnader från dessa använt i kalkylen. Ett nyproducerat boende med 
48 lägenheter, tillhörande verksamhetslokaler och tillagningskök skulle ge en 
årlig hyreskostnad om cirka 8 miljoner kronor per år. De enda lånen som 
kommunen behöver uppta i detta alternativ är de för inventarieinköp, det vill 
säga cirka 8,5 miljoner kronor. Det leder till ökade räntekostnader om 170 
tusen kronor per år vid en räntesats om två procent och 424 tusen kronor per 
år vid en räntesats om fem procent.   
 
3.2.6.2 Lagen om offentlig upphandling 
Upplägget har inte varit föremål för rättslig prövning men flera juridiska 
experter inom området offentlig upphandling bedömer att förfarandet är helt i 
enlighet med tillämplig lagstiftning. 
 
3.2.6.3 Tillkommande verksamhetsinvesteringar  
Inventariebehoven antas vara samma i hyresalternativet som i övriga 
nyproduktionsalternativ, det vill säga att inventarier för ett belopp om cirka 
8,5 miljoner kronor behöver köpas in.  
 
4 Ekonomisk sammanställning 

Att bara jämföra den initiala investeringsutgiften för olika alternativ riskerar 
att leda till irrationella beslut och en sämre ekonomisk hushållning.4 
Investeringskalkylering handlar om att kartlägga och analysera tillgångarnas 

 
4 Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet, (2014) Sveriges kommuner och landsting, s. 55 
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Investeringskalkylering handlar om att kartlägga och analysera tillgångarnas 

4 Kalkyler för ojfentligfastighetsverksamhet, (2014) Sveriges kommuner och landsting, s. 55 
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ekonomiska konsekvenser under hela den ekonomiska livslängden, så kallad 
livscykelkostnad. Syftet är att kunna jämföra olika alternativ och välja det 
alternativ som ger den lägsta kostnaden över tid, bland alternativ som i övrigt 
är likvärdiga. I många fall leder det långsiktiga perspektivet både till lägre 
drift- och underhållskostnader och anläggningar som är bättre ur 
miljösynpunkt. 5  
 
För att få en helhetsbild över de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna som 
är förknippade med de olika alternativen följer här en sammanställning över 
framtida driftkostnader under en beräknad livslängd om 25 år. Internräntan i 
sammanställningen nedan innebär driftpåverkan på vård- och 
omsorgsverksamheten men för kommunen som helhet är internräntan ett 
nollsummespel som innebär att finansförvaltningen får in motsvarande 
summa som en intäkt. Kalkylen bygger på en räntesats om två procent. Det 
gäller såväl internräntan som räntan för nya lån. 
 
Rivningskostnaderna i kalkylen har uppskattats till det högsta beloppet i det 
förhållandevis stora spannet som bostadsbolaget lämnat uppgift om. 
 
I alternativet renovering av Fyrklövern har beräknats att kommunen förvärvar 
fastigheten till bokfört värde. I nyproduktionsalternativen har samma belopp 
redovisats som en nedskrivning som sker i driften år 1.  
 
I nyproduktionsalternativen har kostnader för detaljplanändring tagits med 
trots att det kan finnas en möjlighet att bebygga åtminstone en av de 
föreslagna tomterna utan planändring.  
 
Kalkylerna utgår också ifrån att investering, oavsett alternativ, skulle 
genomföras vid samma tidpunkt och driftkostnaderna har därför inte 
nuvärdesberäknats.  

 
5 Ibid s.55 
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5 Slutsatser 

Livscykelkostnaderna för respektive alternativ visar att nyproduktion lägre 
standard ger den lägsta livscykelkostnaden. Det beror på att 
investeringsutgiften är förhållandevis låg samtidigt som de 
fastighetsrelaterade driftkostnaderna är betydligt lägre för nyproduktion än för 
Fyrklövern samt att personalbemanningen sannolikt kan optimeras i nya 
lokaler. Alternativet med näst lägst livscykelkostnad är hyresupphandling.  
 
Hyresalternativet skulle inte påverka den kommunala 
fastighetsorganisationen. Övriga alternativ innebär, relativt sett, en stor 
utökning av antalet kvadratmetrar för fastighetsorganisationen att driva och 
förvalta, vilket kan föranleda behov av utökning av bemanningen i 
organisationen. Det är dock svårt att uppskatta vad det faktiskt skulle 
innebära, varför detta inte beräknats i kalkylen.     
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SAMMANSTÄLLNING DRIFTPÄVERKAN LOKALALTERNATIV FÖR VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 

DRIFTKOSTNADER ÅR l (kr) 

Nuvarande drift Renovering Nyproduktion Nyproduktion 

Fyrklövern Fyrklövern enklare standard högre standard Inhyrning 

PERSONAL 
Fyrklövern faktisk bemanning 
Bemanning hypotetiska lokaler 

FASTIGHETEN 
Fastighetstörvärv Fyrklövern 
Fastighetsrelaterad drift 
Hyreskostnader 
Avskrivningar 
Internränta 
Räntekostnader nya län 

INVENTARIER 
Avskrivningar 
Internränta 
Räntekostnader nya län 

KOSTNADER AV ENGNGSKARAKTÄR 
Ny detaljplan 
Nedskrivning bokfört värde Fyrklövern 
Rivnings kostnader 

35 700 000 35 700 000 

33 000 000 33 000 000 33 000 000 

1 1 5 0 0  000 0 0 0 
2 600 000 1 3 0 0  000 1 3 0 0  000 0 

6 300 000 0 0 0 8 000 000 
2 506 147 3 034 542 3 707 727 0 

1 1 4 9  251 l 771468  2 1 9 2  300 0 
1 1 4 9  251 1 8 0 7  620 2 1 9 2  300 0 

694 200 807 743 807 743 807 743 
56 613 66 714 66 714 66 714 

92 392 169 552 169 552 169 552 

0 0 300 000 300 000 300 000 

0 0 1 1 5 0 0  000 1 1 5 0 0  000 1 1 5 0 0  000 
0 0 8 700 000 8 700 000 8 700 000 

SUMMA DRIFTKOSTNADER ÅR 1 4 2 0 0 0  000 55 447 854 6 2 4 5 7 6 3 9  6 3 9 3 6 3 3 6  62 544 009 

DRIFTKOSTNADER R 2 (Kr) 

PERSONAL 

Fyrklövern faktsik bemanning 35 700 000 35 700 000 
Bemanning hypotetiska lokaler 33 000 000 33 000 000 33 000 000 

FASTIGHETEN 

Fastighetsrelaterad drift 0 2 600 000 1 3 0 0  000 1 3 0 0  000 0 
Hyreskostnader 6 300 000 0 0 0 8 000 000 
Avskrivningar 2 506 147 3 034 542 3 707 727 0 

Internränta 1 1 4 9  251 l 771468  2 1 9 2  300 0 
Räntekostnader nya län 1 1 4 9  251 1 8 0 7  620 2 1 9 2  300 0 

INVENTARIER 
Avskrivningar 603 700 667 243 667 243 667 243 
Internränta 49 066 58 373 58 373 58 373 
Räntekostnader nya län 92 392 169 552 169 552 169 552 

5 Slutsatser 

Livscykelkostnaderna för respektive alternativ visar att nyproduktion lägre 
standard ger den lägsta livscykelkostnaden. Det beror på att 
investeringsutgiften är förhållandevis låg samtidigt som de 
fastighetsrelaterade driftkostnaderna är betydligt lägre för nyproduktion än för 
Fyrklövern samt att personalbemanningen sannolikt kan optimeras i nya 
lokaler. Alternativet med näst lägst livscykelkostnad är hyresupphandling. 

Hyresalternativet skulle inte påverka den kommunala 
fastighetsorganisationen. Övriga alternativ innebär, relativt sett, en stor 
utökning av antalet kvadratmetrar för fastighetsorganisationen att driva och 
förvalta, vilket kan föranleda behov av utökning av bemanningen i 
organisationen. Det är dock svårt att uppskatta vad det faktiskt skulle 
innebära, varför detta inte beräknats i kalkylen. 



16(17) 

 

Samtliga kalkyler för renovering, nyproduktion och hyresupphandling är 
upprättade innan de stora energi- och bränslekostnadsökningarna, som nu är 
ett faktum, blev kända. Det innebär att oavsett vilket alternativ som väljs så 
kommer sannolikt de faktiska kostnaderna att bli större. Eftersom samma 
förutsättningar gäller för alla alternativ är det ändå möjligt att använda 
kalkylen för att jämföra de olika alternativen med varandra.      
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Kommunförvaltningen 
   
   
   
 
  

 
 
Medborgarundersökningen 2021, dnr KS 22/00065 

Beslutsunderlag 
- 

Ärendet 
Hällefors kommun genomförde hösten 2021 SCB:s medborgarundersökning, 
något som görs vartannat år. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har bjudit in fullmäktiges gruppledare att 
bereda medborgarundersökningens resultat och utifrån denna beredning lämna 
förslag till kommunfullmäktige. Samtliga partiers gruppledare har deltagit i 
beredningen. 
 
Presidiet och gruppledarna har med stöd från kommunförvaltningen vid ett 
antal träffar under vintern arbetat med resultaten. Varje parti har också 
avslutningsvis prioriterat 2-3 frågor som anses viktiga att arbeta vidare med. 
 
Som förväntat finns en viss spridning i partiernas prioriteringar, men det finns 
också inom vissa frågor en betydande samsyn. Beredningen lämnar därför ett 
antal förslag som samtliga gruppledare står bakom. I övrigt återkommer säkert 
prioriteringar i partiernas valplattformar. 
 
Gruppledarna är överens om att resultaten avseende kultur- och föreningsliv 
är lägre än förväntat givet de satsningar som gjorts. Därför är det viktigt att 
inför nästa mandatperiod ta fram föreningspolitiska mål. En utvärdering av 
föreningsrådet är också önskvärd. 
 
Vidare vill gruppledarna betona vikten av att arbetet med medborgardialoger 
fortsätter och blir en naturlig del av kommunens beredningsprocess i ärenden 
där det är lämpligt. Den digitala medborgarpanel som tidigare funnits, föreslås 
återinföras. 
 
Vinterväghållningen är något som i flera medborgarundersökningar fått låga 
resultat. Det är i många kommuner en kritikintensiv verksamhet och något 
som även i landet som helhet har låga resultat, men Hällefors ligger trots det 
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under genomsnittet. Gruppledarna är medvetna om att kommunen står inför 
en större organisationsförändring inom det tekniska området och lämnar 
därför inget skarpt förslag. Däremot lämnas en uppmaning till 
kommunstyrelsen att noggrant följa vinterväghållningen. 

Social konsekvensanalys 
De förslag som lämnas har gemensamt att de syftar till att underlätta för 
medborgarna att påverka sin vardag, men också att ge bättre förutsättningar 
för civilsamhället.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Bedömningen är att de förslag som läggs i sig inte är kostnadsdrivande. 

Beredningens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges gruppledare föreslår kommunfullmäktige att uppdra 
kommunstyrelsen: 
 
Noggrant följa vinterväghållningen i det kommunala vägnätet. 
 
Återinföra en digital medborgarpanel där medborgarna kan lämna synpunkter 
kring aktuella politiska frågor. 
 
Ta fram förslag på föreningspolitiska inriktningsmål för nästa mandatperiod. 
 
Utvärdera arbetet med föreningsråd. 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ordförande 
Susanne Grundström (S) och ställer därefter bifall mot avslag på beredningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen: 
 
Noggrant följa vinterväghållningen i det kommunala vägnätet. 
 
Återinföra en digital medborgarpanel där medborgarna kan lämna synpunkter 
kring aktuella politiska frågor. 
 
Ta fram förslag på föreningspolitiska inriktningsmål för nästa mandatperiod. 
 
Utvärdera arbetet med föreningsråd. 
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Kommunförvaltningen 
   
Jessica Jansson, 0591-641 06   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning 
2021, KS 22/00084 
 
Beslutsunderlag 
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll 
2022-03-25 § 33 
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021 
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2021, daterad 2022-04-01 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt 
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2021 en förlust på  
-4,4 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och en vinst 
på 1,1 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra 
medlemskommunerna. 
 
Förbundets organisation har skattefinansierade verksamheter och 
avgiftsfinansierade verksamheter. Förbundets verksamhetsredovisning är 
uppdelad i fyra verksamheter utöver stab. För de fyra verksamheterna 
särredovisas resultatet för respektive kommun i årsredovisningen. 
 
 



2(3) 

 

 
Stab    gemensamt 
Gata/Park/Idrott   skattefinansierat 
Lokal- och miljöservice   skattefinansierat 
Avfall och Återvinning   avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp (VA)   avgiftsfinansierad 
 
Förbundet har fastställt sex gemensamma verksamhetsmål. Enligt 
förbundets uppföljning har två utav de verksamhetsmässiga målen uppnåtts 
i sin helhet under 2021. Området stab och de fyra olika verksamheterna har 
dessutom verksamhetsspecifika mål.   
 
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. Revisionens bedömning är att det finansiella målet avseende 
de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts 2021. Vad gäller det 
finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är deras 
bedömning att det inte går att utvärdera måluppfyllelsen utifrån hur målet 
är formulerat. Deras bedömning är att de inte har kunnat bedöma om 
resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen, utifrån hur målen 
är formulerade och hur mätningen görs. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och 
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter. 
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-, 
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna. 
 
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett överskott på  
0,1 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett 
underskott på 0,4 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade 
verksamheten.  
 
Överskottet i den skattefinansierade verksamheten för kommunen ligger 
främst i verksamheten Gata och förklaras med att utfallet för 
vinterväghållningen blev lägre än budgeterat. Garantifonden för asfalt har 
ökat något och uppgår vid årsskiftet 2021/2022 till 1,6 miljoner kronor för 
Hällefors kommuns del. 
 
Överskottet i den avgiftsfinansierade delen för kommunen beror på ökade 
material- och energikostnader. Kommunens VA-fond har ökat och uppgår 
till 2,2 miljoner kronor och avfallsfonden har minskat och uppgår till 7,5 
miljoner kronor vid årsskiftet. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre 
års framförhållning till respektive medlemskommun. Den investeringsram 
som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets 
investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet genomfört 
skattefinansierade investeringar på 7,2 miljoner kronor och 
avgiftsfinansierade investeringar på 11,8 miljoner kronor 
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Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2021 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2021 

godkänns. 
 

- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 

 
 
Hans Åhnberg Jessica Jansson  
Kommunchef Ekonomichef  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag 
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlems-
kommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå 
för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar 
över. 

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets 
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora. 
 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter 

Skattefinansierade verksamheter 

• Gata/Park/Idrott (GPI) 

• Lokal- och miljöservice (LMS) 
 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

• Avfall och Återvinning 

• Vatten och avlopp (VA) 

 

Organisation  
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Politiska inriktningsmål 
Övergripande 

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

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

Ekonomi och effektivitet 

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

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

Miljö 

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

Rollen som arbetsgivare  

o Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Förbundet är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
 

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

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

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

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundets finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljö-
medvetet och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och 
etablerade normer. 
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Finansiellt perspektiv 

Skattefinansierade verksamheter 
 
Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbunds-
ordningen.  

Avstämning mot kommunallagens balanskrav avseende förbundets 
skattefinansierade verksamheter 2021 

Årets resultat -4 372  

Reducering av realisationsvinster 0  

Återföring av realisationsförluster 216  

Reducering av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper 0  

Återföring av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper 0  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 156  

Årets balanskravsresultat -4 156  

 
Redovisat balanskravsresultat omfattar förbundets skattefinansierade verksamheter inom de 
fyra medlemskommunerna. Resultatet inom de skattefinansierade verksamheterna kommer i 
enlighet med förbundsordningen regleras med respektive medlemskommun och således 
tillgodoförs alternativt belastar respektive medlemskommuns resultaträkning. 
 
Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2021 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna). 
Underskottet blev -4 372tkr och resultatmålet uppnåddes ej. 
 

Avgiftsfinansierade verksamheter  
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp 
– redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över 
tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. Återvinningen gick med 
underskott på -1 574tkr mot budgeterat -400 tkr, och VA visade överskott med 2 656tkr mot 
budgeterat 2 700tkr. VA nådde budgeten men ej Återvinningen. 
 

Verksamhetsmässigt perspektiv  
I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att 
eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi. 

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

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

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

 
I förbundets Verksamhetsplan med mål 2021 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att 
målen ska uppnås. 
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Årets resultat 
Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -4 372tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett överskott på 1 082tkr. 
 

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

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

Väsentliga händelser  
Gemensamt / Övergripande 
 

o Covid 19-pandemin har haft fortsatt stor påverkan på förbundet med att många 
medarbetare jobbar hemma med digitala hjälpmedel i syfte att minska smittspridningen. 
Lokalvården är den avdelning som p.g.a. pandemin har anpassat sig till lite nya uppdrag 
för verksamheten, övriga avdelningar har fortsatt med uppdragen som tidigare. 

 
Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI) 

o En Cistern med dustex på kommunförrådet i Kopparberg läckte och en rad åtgärder 
gjordes av beredskapsjouren och räddningstjänsten för att minimera risken att det 
skulle rinna ner i rännstensbrunnar. Cisternen bortplockad och skrotad. 

o Den andra stora händelsen är den stora regnmängd som föll över Hällefors kommun 
under sommaren. Detta regn orsakade stora skador på vägarna och medförde 
källaröversvämningar för boenden framförallt i Grythyttan. Arbeten pågår för att minska 
risker vid eventuella nya regnoväder. Avdelningen jobbar med dikningar, rensning av 
trummor och vissa beläggningsarbeten för att styra vattnet från fastigheter. 

 
Gata 
o Ny gång- och cykelväg byggd längs Siggebohyttevägen i Lindesberg. 
o Arbete med ny bro över Lärkesån i Nora pågår, klar december 2021. 
o Nya bussangöringar byggd i Kopparberg. 



7 
 

o Ny bussangöring i Guldsmedshyttan klar (etapp 1), fortsatt arbete med parkering samt 
nytt torg är upphandlat och bygget pågår (etapp 2). 

o Trafiksäkerhetsåtgärd på Vannebodagatan i Frövi för ökad trafiksäkerhet. 
o Cirkulationsplats i Nora upphandlad och färdigställdes hösten 2021. 
o Broinventering och underhållsplan genomförd för samtliga kommuner, redovisas under 

hösten 2021. 
o Rivning av Gröna bron genomfördes och arbete med västra Loppholmsbron har 

upphandlats, planerad byggstart hösten 2022. 
o Armaturbyten till LED-teknologi i samtliga kommuner enligt beviljade 

investeringsbidrag. 
 

Park/Skog 
o Ny gångvägsförbindelse och park har skapats med portaler, maneger och balansstenar 

som ger en känsla av tivoli på gamla Tivoliplan i Lindesberg. Under hösten har målning 
av portaler skett samt plantering av växter, planering av träd återstår. 

o Röjning vid lekplatsen Lövstarakan Lindesberg. Framröjning för gunga, skeppsmast, 
pulkabacken och stigen har gjorts under sommaren. 

o Åtgärder för granbarkborren har pågått under våren och sommaren. 
o Lekplatsen vid Lövstarakan har byggts under hösten, färdigställs våren 2022. 
o Strandskoning och renovering av bryggan strandpromenaden Nora utfört hösten 2021. 

 
Idrott 
o Ölsjöbadet i Ramsberg har återuppbyggts med baracker från Ramsbergs skola efter 

branden hösten 2020. 
 
 

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS) 

o Covid 19-pandemin har påverkat LMS stort och de anpassningar som varit nödvändiga 
för rådande förhållanden och rekommendationer. Avdelningen har jobbat intensivt med 
att  säkerställa att det finns bemanning och städmaterial och framförallt stötta och skapa 
en trygghet för medarbetarna utefter de förutsättningar som givits. 
 

Avdelning Avfall och Återvinning 

o Utställning av avfallsplanen. 
o Genomförd kundenkät. 
o Kommunalt insamlingsansvar för returpapper. 

 

Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

o Covid 19-pandemin har medfört att verksamheten varit tvungen att anpassas till 
rådande förhållanden och rekommendationer.  

o Under sommaren inträffade flera kraftiga skyfall i bland annat Grythyttan och Hällefors, 
där närmare 150 mm regn föll under några timmar, vilket ledde till ett 30-tal 
översvämningar. Även i Storå och Guldsmedshyttan har fastigheter översvämmats. Till 
följd av detta har stora utredningsinsatser genomförts under hösten.   

o Under hösten kom indikationer på att en bristsituation kan uppstå inom en nära framtid 
på kloridbaserade fällningskemikalier, vilket används vid några vattenverk samt 
reningsverken. Kontinuitetsplanering och prioriteringar har genomförts om en 
bristsituation skulle uppstå.  

o Fortsatt arbete med reservvatten i alla kommuner och i Ljusnarsbergs kommun så har 
ledningsdragning påbörjats för sammankoppling av den nya vattentäkten vid Sundet 
med Finnhyttans vattenverk.  
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Sammanfattning 

 

Det ekonomiska resultatet för 2021 visar ett negativt utfall med -3,3 mnkr.  

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

Resultatet har påverkats negativt av bl a högre kostnader för snöröjning och högre elkostnader. 
 

Övergripande 
Arbetet har fortsatt med att förtydliga organisationen efter omorganisationen genom översyn av 
rutiner och förtydliga roller och ansvar samtidigt som kommunalförbundet sökt bättre 
samverkan med den gemensamma nämnden och medlemskommunerna. De utredningar som 
ägarna initierat rörande kommunalförbundets uppdrag kommer vara avgörande för det 
fortsatta arbetet med att förbättra samverkan mellan parterna. Under året genomfördes ett 
större medlemskommunsmöte med representanter från respektive kommuns kommunstyrelser. 
Beslut på utredningarna väntas under våren 2022. Kommunalförbundet stödjer in i dessa 
utredningar och svarar på frågor efter bästa förmåga. 

En andra samverkanskonferens har genomförts rörande huvudmannaskapet inom vatten och 
avlopp och kommunernas roll och ansvar kontra kommunalförbundets. Något ställningstagande 
har inte tagits rörande huvudmannaskapet och hur det rent organisatoriskt ska omhändertas. 
Arbetet har bland annat försvårats av Covid 19-pandemin och problemen med att ses fysiskt. 
Kommunalförbundet återkommer kring denna fråga under våren 2022.   

Det digitala arbetssättet har intensifierats ytterligare och hemmaarbete har för vissa varit mer 
av en norm under året givet Covid 19-pandemins utveckling. Kommunalförbundet har parerat 
utmaningarna med pandemin på ett mycket bra sätt och ledningsgruppen inledde under 
sommaren en dialog hur det förändrade arbetssättet som delvis tvingats fram av pandemin kan 
bibehållas även efter pandemin. Kommunalförbundet upplever många positiva saker med ett 
mer flexibelt och digitalt arbetssätt. Vissa i personalen rapporterar att stressnivåer gått ner och 
mindre av arbetstiden behöver förläggas till resor i vår region.       

Verksamhet

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

Gemensamt 34 978 34 978 0 32 568 32 568 0 34 211 34 211 0

Skattefinansierat

Gata/Park/Idrott 118 023 122 907 -4 884 102 894 102 894 0 117 817 113 455 4 362

- varav Gata trafik 68 802 72 289 -3 487 62 388 62 388 0 80 194 75 778 4 416
        - därav vinter 0 13 109 -1 600 0 11 509 0 6 880 4 629

- varav Park 30 285 29 890 395 25 006 25 006 0 22 327 22 410 -83

- varav Idrott 18 936 20 728 -1 792 15 500 15 500 0 15 296 15 267 29

Lokalvård 50 784 50 272 512 49 967 49 967 0 49 285 48 238 1 047

Summa 168 807 173 179 -4 372 152 861 152 861 0 167 102 161 693 5 409

Avgiftsfinansierat

Återvinning 64 304 65 878 -1 574 63 327 63 727 -400 63 266 67 473 -4 207

Vatten och avlopp 153 117 150 461 2 656 153 566 150 866 2 700 141 006 135 640 5 366

Summa 217 421 216 339 1 082 216 893 214 593 2 300 204 272 203 113 1 159

Totalt 421 206 424 496 -3 290 402 322 400 022 2 300 405 585 399 017 6 568

Varav interna 113 886 107 208 115 980 101 152

Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
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Framtid  
Kommunalförbundet är av uppfattningen att när medlemskommunerna fattat beslut om de 
utredningar som initierats rörande kommunalförbundets framtid - beslut som är tänkt att peka 
ut i vilken omfattning som samverkan ska ske - måste arbetet inledas med att dra upp tydligare 
spelregler och riktlinjer för hur samverkan ska gå till i vardagen. Hela styrnings- och 
ledningsprocessen bör ses över för att säkerställa att alla ansvar och skyldigheter som ligger 
inom det kommunaltekniska området blir omhändertaget av antingen kommunalförbundet, 
annan samverkansform eller respektive medlemskommun. Vidare bör en struktur skapas för att 
medlemskommunerna ska kunna prata med en röst gentemot sina gemensamma 
samverkansorganisationer.   
 
 

Verksamhetsmål – Gemensamma   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de fått 

ett bemötande i  kontakten med Samhälls-

byggnadsförbundet som kännetecknas av 

tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och 

engagemang, FÖRE. (NKI)

Utfall 2021: 65%

Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än 

jämförbara rikssnittet i procent för 2021.
Utfall 2021: 6,4%. Rikssnitt 2021: 7,7%

Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster, 

mäts som antal ansökningar jämfört med tidigare år 

på dessa tjänster. För att ansökningarna ska räknas 

som godkända ska de uppfylla de formella kraven 

och/eller erfarenhetskraven.

Utfall 2020: 17,0

Utfall 2021: 15,3

Förbundet ska erbjuda heltid som norm.
Av 26 utannonserade tillsvidaretjänster 

erbjöds 25 med heltid

Alla medarbetare upplever att roller och ansvar är 

tydliga - mäts i SAM-enkäten årsvis. Målet är en 

ökad kännedom, men då målet blir nytt 2021 mäts 

förändringen först 2022.

Första mätning 2022

Minst 80% av medarbetarna anser att bemötande 

och uppförande inom förbundet präglas av respekt 

för varandra. Mäts i SAM årsvis med svarsalternativ 

JA, Delvis och NEJ. Respekt är en del av vår 

värdegrund FÖRE och mäts även vartannat år i 

medarbetarundersökningen.

Mätning 2022 p g a pandemin



10 
 

Personal 
 
Covid-19 pandemin har påverkat till att tänka nytt och ställa om till helt nya förutsättningar. 
Pandemin har även haft påverkan på de ökande sjukskrivningstalen under 2021, efter en 
nedåtgående trend. Till skillnad från många andra hade förbundet 2020 en sänkning av 
sjukfrånvaron som sedan följdes av en höjning för 2021. 
Den digitala utvecklingen i förbundet har starkt påskyndats på grund av pandemin. Fysiska 
möten har blivit digitala i stället och resor har ställts in. De som kunnat arbeta hemifrån har 
gjort det i så stor utsträckning som varit möjligt. 
Kompetensutveckling som i vanliga fall sker genom utbildningar har kunnat genomföras digitalt 
eller med ändrade förutsättningar genom mindre grupper men även genomförande utomhus. 
Medarbetarundersökningen, förbundets första mindre undersökning mellan de stora ordinarie, 
har genomförts under vintern med en fortsatt ökad svarsfrekvens vilket är positivt.  
Förbundets medarbetare uppmärksammades med såväl sommar- som julgåva av arbetsgivaren 
som ett extra tack för strålande arbetsinsatser under pandemin. 

 
Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en fortsatt utmaning. Det handlar om att 
arbeta med hela medarbetarresan från att attrahera till att rekrytera, utveckla, behålla och 
avveckla.  
Det finns mycket som vi själva kan och måste göra för att påverka både storleken på 
rekryteringsbehovet och möjligheten att attrahera och rekrytera rätt personer. Behovet av 
rekrytering är komplext och beror på en rad olika faktorer, exempelvis personalens 
ålderssammansättning och volymförändringar i verksamheten men även den så viktiga 
konkurrensfaktorn från andra arbetsgivare, både offentliga och privata. Varje gång en 
medarbetare lämnar organisationen ökar arbetsbelastningen på återstående personal och mer 
resurser krävs under upplärningsperioden vilket leder till en effektivitetsförlust.  
Det handlar om att ställa om, tänka nytt och att lösa vårt resursbehov via andra vägar såsom ett 
förlängt arbetsliv, omställning av kompetens, digitalisering och en breddad rekrytering. 
Utvecklingen av det digitala arbetssättet som skett under pandemin hjälper till att bredda vår 
rekryteringsbas.  
Som ett led samverkar förbundet strukturerat med fackliga parter för att använda de pengar 
som avsätts i omställningsfonden för förebyggande åtgärder för att medarbetarna ska ha rätt 
kompetens. Under 2021 har pengar gått till utbildning och litteratur för vår GDPR samordnare 
samt vidareutbildning av ekonomiassistent till ekonom. Andra viktiga led är chefers och 
organisationens förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna samt aktivt arbeta med 
kompetens- och utvecklingsplaner vid återkommande medarbetasamtal.  
 
Hälsofrämjande, förebyggande arbetsmiljöinsatser och företagshälsovård 
 
Friskvård  
Syftet med bidraget är att öka förutsättningarna för en bättre hälsa. Friskvårdspengen 
motsvarar 1000kr per kalenderår för månadsanställda motsvarande sin anställningstid under 
året.  2021 användes friskvårdspengen av 74 st medarbetare varav 44 medarbetare är kvinnor. 
Skatteverket har under året utökat aktivitetslistan som ökat antalet män som använt sin peng.  
Förbundet eftersträvar ett högre nyttjande av friskvårdspengen och påbörjade under senare 
delen av 2021 arbetet med att gå över från utlägg och manuell kvittohantering till användandet 
av en smidigare betallösning. Planerad start i februari 2022.  
 
Heltid som norm  
Att kunna erbjuda heltid till medarbetare har alltmer blivit en konkurrensfråga och en viktig 
faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förbundet arbetar aktivt med frågan.  
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2021 hade 89 procent av alla tillsvidareanställda inom förbundet en heltidsanställning. Samma 
nivå som föregående år. Resultatet ligger därmed bra i linje med sk heltidskommuner för den 
officiella statistiken från SKR visar att ingen kommun kommer upp i 100 procent heltidstjänster. 
Statistiken tar inte hänsyn till personal med stadigvarande sjukersättning eller personal som 
inte vill arbeta heltid. De kommuner som mer än andra definierar sig som heltidskommuner 
ligger på strax över 90 procent i andel heltidstjänster av sina tillsvidareanställda.  
 
Störst andel medarbetare som deltidsarbetar finns inom LMS. Medelsysselsättningsgraden här 
är 94 procent vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Önskemål om 
att sänka sin sysselsättningsgrad för ett mer hållbart arbetsliv har förbundet som arbetsgivare 
tillmötesgått inom LMS. Individuella önskemål om att höja sin sysselsättningsgrad under 2021 
har utifrån verksamhetens behov kunnat uppfyllas.  Tjänster som har utlysts har till 
övervägande del haft en sysselsättningsgrad om 100 procent.  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete finns inom avdelningarna. Risker i arbetsmiljön 
undersöks exempelvis via skyddsronder och medarbetarundersökning.  Utredning och åtgärder 
genomförs kopplat till tillbud och arbetsskador som sedan följs upp i samverkan. Sjukfrånvaro 
och rehabiliteringsärenden följs upp men systematiken i arbetet med att tidigt upptäcka, 
kartlägga och åtgärda arbetsplatser och individer med hög eller återkommande sjukfrånvaro 
kan fortsatt förbättras och är under fortsatt utveckling. Arbetsmiljörevisioner har genomförts i 
vissa verksamheter med exempelvis utbildningsinsatser som följd.  
I pandemin har självklart ett stort fokus legat på det förebyggande arbetet med 
riskbedömningar för att minska smittspridningen samt att kontinuitetsplanera verksamheten.  
Enligt årshjulet genomför alla avdelningar den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i december månad. Med anledning av ansträngt läge under pandemin och då 
arbetsmodellen idag kräver stor manuell handpåläggning så genomfördes inte mätningen under 
december 2021. Den har flyttats fram för att genomföras vid senare tillfälle.  
 
Tillbud och arbetsskador  
Vår rutin och manuella blankett för rapportering reviderades 2019. Både 2020 och 2021 har 
handlat om att få hela kedjan att fungera på ett allt bättre sätt.  
2021 fanns 23 händelser inrapporterade varav 12 st är arbetsskador, 6 är olycksfall och 5 
tillbud. Även 2020 var antalet rapporterade händelser 23 men en annan fördelning mellan 
kategorierna. Ur ett arbetsgivarperspektiv är all rapportering viktig och positiv eftersom 
avvikelser i arbetsmiljön är viktiga att fånga upp för det förebyggande arbetet. Det kan dock 
antas att det finns ett mörkertal gällande arbetsmiljöhändelser utifrån storleken på 
organisationen, våra varierade uppdrag, vår geografiska spridning och vad som kan ske i de 
olika verksamheterna beträffande arbetsskador och tillbud. En förenklad process genom 
digitalisering skulle sannolikt ge en bättre och snabbare rapportering samt en ökad möjlighet till 
uppföljning av antal ärenden och genomförda åtgärder. Alla arbetsskador och tillbud redovisas 
och följs upp regelbundet i samverkan. 
 
Företagshälsovård  
Har under 2021 kostat 455 000kr varav 53 procent landar i kategorin ohälsa med behandling, 
stöd och rådgivning som åtgärder.  
För 2021 har förbundet sökt bidrag hos Försäkringskassan för utförda insatser hos 
företagshälsovården via arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Ansökningar för insatser värda 
201 000 kronor har lämnats in. Insatserna har genomförts för att förebygga och förkorta 
sjukskrivning bland medarbetare.  
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Hållbart medarbetarengagemang  
SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för 
att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken med fokus på Hållbart 
medarbetarengagemang (HME). HME är ett viktigt mått som mäter nivån på medarbetarnas 
engagemang samt chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. Medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för en verksamhets förmåga att 
nå goda resultat.  
HME är ett nationellt totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex motivation, 
ledarskap och styrning. Varje delindex består av tre frågor, totalt 9 som normalt besvaras i 
samband med förbundets medarbetarundersökning. 2021 genomfördes en mindre mätning där 
endast HME samt våra Nöjd-medarbetarindex NMI frågor ingick, totalt 11 frågor.  
 
 

 
 
 
Aktiva åtgärder mot diskriminering 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska värna om alla människors lika värde och bedriva ett 
aktivt arbete för att motverka diskriminering. Detta innebär ett ständigt pågående arbete för att 
främja inkludering såväl som lika rättigheter och möjligheter för dem som arbetar i eller söker 
arbete på förbundet.  
 
Det finns en uttalad nolltolerans mot kränkande särbehandling och diskriminering. Följs upp i 
medarbetarenkäten och i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

HME Index 2021 2020

Motivation 74,2 75,2

Mitt arbete känns meningsfullt 81,4 84,2

Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 69,2 69,9

Jag ser fram emot att gå till arbetet 72,0 71,4

Ledarskap 78,2 80,9

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 74,6 76,7

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 78,8 82,0

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 81,3 84,0

Styrning 72,2 71,5

Jag är insatt i min arbetsplats mål 74,1 78,2

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 82,3 78,7

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 59,6 56,8

Totalt 74,9 75,9
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Som led i detta genomförs årlig lönekartläggning i syfte att identifiera och åtgärda eventuella 
löneskillnader som beror på kön. Vid rekryteringar strävar förbundet efter att attrahera 
sökanden ur ett köns- och mångfaldhetsperspektiv samt ha ett kompetensbaserat 
förhållningssätt i all rekrytering.  
 
Principen lika lön för lika och likvärdigt arbete ska tillämpas både vad gäller värdering av olika 
yrken och värdering av individuellt arbetsresultat. För att det inte ska bli en godtycklig 
lönesättning är det viktigt att tydliggöra krav, förväntningar, uppsatta mål och inte minst 
uppföljning av resultat. Arbetet med den nya organisationen har till stor del handlat om det. 
Analysen av lönerna i kartläggningen visar inte på några osakliga löneskillnader som förklaras 
av kön och därmed krävs inga aktiva åtgärder i nuläget ur den aspekten. 
 
Vid granskning av de 27 tillsvidaretjänster som annonserats både internt och externt under året 
konstateras att det på alla tjänster utom två finns både manliga och kvinnliga sökande. De två 
tjänsterna utan kvinnliga sökande är inom VA, som anläggare med C behörighet och enhetschef. 
I medeltal var det 29 sökande per tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande 
inkom på tjänsten medarbetare till vårt Servicecenter med 101 sökande. Följt av 92 sökande till 
tjänsten som renhållningsarbetare på återvinningscentral. 

 
Personalstruktur 
 

 
 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 206 tillsvidareanställda medarbetare. Antalet 
årsarbeten som genomfördes av tillsvidareanställda 2021 var 200. Totalt antal genomförda 
årsarbeten om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för  
timavlönade summeras till tillsvidareanställningar motsvarar 238 för 2021 (237 för 2020). 
54 procent av tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är 
konstant över tid, följer traditionella könsmönster och skiljer sig stort mellan avdelningarna. 
Staben har den jämnaste könsfördelningen med 65 procent kvinnor.  
89 procent av förbundets medarbetare är i sin grundanställning anställda på heltid.  
27 procent av medarbetarna är 50 år eller äldre, 19 procent är 60 år eller äldre. Medelåldern 
inom förbundet är 48 år. 
 
 

Tillsvidare anställda

Kvinnor Män Totalt Andel

Stab 17 9 26 13%

GPI 8 36 44 21%

LMS 76 9 85 41%

Avfall 3 8 11 5%

VA 8 32 40 19%

SBB totalt 112 94 206
Andel 54% 46%

Anställda
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Under 2021 slutade totalt 23 personer sina tillsvidareanställningar. Av dessa gick 10 
medarbetare i pension, 9 gick till annan arbetsgivare och 4 slutade av annan orsak. Under 
samma period har 28 tillsvidaretjänster tillsatts. Det är 4 utökningar av tjänst jämfört med 2020. 
Utökningarna är inom VA och LMS. Övriga tillsättningar är ersättare, konverteringar samt 
övergång från provanställning till tillsvidareanställning. Av dessa 28 har 9 tjänster tillsatts inom 
LMS, 5 tjänster inom GPI, 3 tjänster inom Staben och 9 tjänster inom VA samt 2 inom Avfall & 
Återvinning.  
 
Medellönen för tillsvidareanställda medarbetare var per den 31 december 30 764kr. 
Motsvarande siffra fördelat per kön 29 036kr för kvinnor och 32 824kr för män. Kvinnornas 
medellön var 88,46 procent av männens vid utgången av 2021. Löneöversynen ledde till en 
ökning av lönerna för tillsvidareanställd personal med 1,92 procent. 
 
Chefer och annan ledningspersonal  
Med chef menas ”Arbetstagare med fullt ledningsansvar, verksamhets-, ekonomiskt- och 
personalansvar”. Begreppet chef är indelat i tre kategorier som anger ansvarsnivå.  
I verksamhetens ledning finns förutom chefer ett antal medarbetare med ”Annat ledningsansvar 

– arbetstagare med lednings- och samordningsansvar för en eller två av delarna verksamhet, 
ekonomi eller personal”.  8 procent av förbundets medarbetare har en chefsbefattning enligt 
definitionen varav 3,5 procent är kvinnor. 4 procent har en befattning med annat ledningsansvar 
varav 50 procent är kvinnor. 
 
Övertid 
Under 2021 har medarbetarna totalt arbetat 3 524 övertidstimmar inom förbundet. En 
marginell höjning med 78 timmar i jämförelse med 2020 som då uppgick till 3 446 timmar.  Av 
årets övertidstimmar är 513 timmar mertid och 2 013 övertid i samband med beredskap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avdelning Slutat Börjat

Stab -6 3

GPI -3 5

LMS -5 9

VA -4 2

Avfall -5 9

-23 28

Övertid, fyllnadstid och mertid

Avdelning 2021 2020 2019 2018

Stab 150 124

Gata Park Idrott 849 646

Lokal- & Miljöservice 507 624

Vatten & Avlopp 2 000 2 006

Avfall & Återvinning 18 46

Totalt 3 524 3 446 4 336 4 608

2019 och tidigare var det en organisationen med annan uppdelning
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Sjukfrånvaro  
Den lagreglerade redovisningen av sjukfrånvaro innebär att sjukfrånvarotimmar redovisas i 
procent av arbetstid även kallad total sjukfrånvaro.  
 

 
 
Den totala sjukfrånvaron inom förbundet 2021 är 6,4 procent vilket är en ökning med 1 procent 
mot föregående år. Vid både kort- och långtidssjukfrånvaro har kvinnor högre sjukfrånvaro än 
män.  
Vår jämförelsemätning hämtas från SKR där vårt mål är att understiga rikssnittet. Inte 
presenterad än på SKR. 
Till skillnad från många andra hade förbundet år 2020 en sänkning av sjukfrånvaron så en 
uppgång för 2021 var inte oväntad utifrån den generella samhällsbilden.  
Hur mycket av föregående års minskning kan förklaras av efterlevnad av restriktioner på 
arbetsställena, omställning till digitala möten och hemarbete i stor utsträckning är oklart. Det 
har dock lett till minskad spridning av alltifrån vanliga förkylningar till sk säsongssjukdomar och 
Covid-19. En ökning under 2021 kan delvis utan tvivel kopplas till den ökade smittspridningen 
senare delen av året.  
 

 
 
Sett till sjukfrånvaron uppdelat på kön ser vi en ökning bland kvinnor från 6,7 till 8,5 procent, 
med den högsta sjukfrånvaron i åldersgruppen <= 29 år med 13,3 procent. Bland männen syns 
däremot en mindre sänkning från 4 till 3,9 procent.  
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Generellt på arbetsmarknaden är kvinnornas sjukfrånvaro högre än männens. Risken för 
sjukfrånvaro är även högre inom s.k. arbetaryrken dit lokalvård som yrke räknas. LMS är ett 
klart kvinnodominerat yrke inom förbundet och har i regel varje år högre sjukfrånvaro än övriga 
yrkesgrupper. Att arbeta inom LMS är ett fysiskt tungt arbete så sjukfrånvaro orsakad av besvär 
kopplat till rörelseorganen är ganska vanlig. Sjukfrånvaro med orsaker kopplat till graviditet och 
familjebildning är generellt en annan faktor bakom kvinnors högre frånvaro.  
Pandemin har starkt påverkat kvinnodominerade yrken inom skola, vård och omsorg. Inom 
förbundet är LMS klart kvinnodominerad yrkesgrupp som i sin vardag utför sitt yrke i lokaler 
inom skola och omsorg.   

 
Sett till den åldersindelade sjukfrånvaron har frånvaron ökat i alla grupper. Högst sjukfrånvaro 
finns i gruppen <=29 år på 7,3 procent.  
 

 
 
Andelen med långtidssjukfrånvaro, sjukskrivna minst 60 dagar, har på totalen ökat med 10,3 
procentenheter till 38,8 procent efter en rejäl sänkning mellan 2020 och 2019. Siffran för 2021 
är i nivå med tidigare år med undantag för 2019.  
 
Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har ökat med 24,1 procentenheter medan männens 
långtidssjukfrånvaro har minskat med 29,8 procentenheter. Den längre sjukfrånvaron är fortsatt 
i stor utsträckning relaterad till diagnosen psykisk ohälsa. Dessa diagnoser genererar vanligtvis 
långa sjukfall och innebär ofta särskilda utmaningar vad gäller arbetsförmågebedömningar och 
återgång i arbetslivet. 
Att arbeta förebyggande i förhållande till sjukfrånvaron är mycket viktigt. Under pandemin har 
det stora fokuset lagts på att hantera konsekvenserna av densamma men det förebyggande 
arbetet har ändå till viss del kunnat fortgå tillsammans med bland annat företagshälsovården.  
Möjligheten att bedriva rehabilitering för långtidssjukskrivna medarbetare har också påverkats, 
då vården har varit hårt ansträngd och tvingats prioritera bort en del ärenden. Även 
Försäkringskassans arbete har till viss del fått riktas mot att hantera pandemins effekter. Detta 
har fördröjt möjligheterna att arbeta effektivt med rehabilitering. 

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid 2021 2020 2019 2018 2017

Samtliga anställda 6,4% 5,4% 6,2% 7,0% 6,3%

Andel långtidssjukfrånvaro 38,80% 28,5% 44,3% 38,0% 32,8%

Kvinnor 8,5% 6,7% 6,2% 8,4% 8,0%

Män 3,9% 4,0% 6,2% 5,5% 4,2%

Personal 29 år och yngre 7,3% 7,0% 5,7% 5,8% 5,9%

Personal 30-49 år 6,2% 5,2% 6,3% 5,9% 6,6%

Personal 50 år och äldre 6,4% 5,4% 6,2% 8,2% 6,2%
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Direktion och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-
bundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende 
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. 

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

Direktionen har under året haft 9 sammanträden. 

 
 
Ordförande har ordet 
 
Året som blev det förra likt. 
Åtminstone i pandemitermer. Coviden fortsatte med olika varianter som satte sin prägel på 
verksamheten. Direktionen fortsatte med digitala möten vilket fungerade allt bättre. Kontoret i 
Pershyttan har varit nästan öde då de som kunnat arbetat hemifrån. 
 
Lokalvården som är den verksamhet som träffar flest andra människor i sitt arbete är ju 
naturligtvis utsatta för risker. Dock har man kunnat genomföra utbildningar och utveckla 
verksamheten. Arbetet med heltidsresan har fortsatt. Beläggningsinventeringen inom GPI har 
väl inte orsakat några omedelbara resursförstärkningar även om en viss förståelse för ökade 
resurser krävs hos våra medlemskommunerna. Det allmänna intrycket av vinterväghållningen 
har varit positiv med förhållandevis få klagomål och många positiva omdömen. Ishallar och 
andra idrottsanläggningar har till och från varit stängda av covidskäl. 
 
Avfallsplanen har varit utställd i respektive kommun och via beslut i direktionen skickats till 
medlemskommunerna för antagande. Länssamarbetet fortsätter och vi har besvarat remisser 
angående nya bestämmelser kring producentansvar kontra kommunalt ansvar. 
 
Taxan för vatten och avlopp har i vanlig ordning höjts för klara drift, underhåll och framtida 
investeringar. Arbetet med nya reningsverket i Nora går enligt plan. En önskan om en ny ÅVC 
har tillställts Lindesberg. 
 
Ägardiskussionen har fortsatt och tog rejäl fart med ett ägarmöte på Loka. 
 
Energipriserna ökade kraftigt under slutet på året och kommer att påverka vår ekonomi på lång 
sikt. En förhållandevis lugn vinter med mer halkbekämpning än snöröjning byttes mot en 
dramatisk sommar i Hällefors. Månadsnederbörden kom på några timmar lokalt runt Hällefors 
och Grythyttan vilket renderade i vattenfyllda källare bortspolade vägar. 
 
Med dessa vill jag rikta ett stort tack till personalen som gör ett riktigt bra jobb i vardagen och 
inte minst då situationen kräver något extra. 
 
Anders Ceder 
Ordförande. 
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Direktionens och Revisionens sammansättning 2021 
 

 

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

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Anders Ceder (S) Lindesberg Stefan Eriksson (S) Lindesberg

V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Alf Wikström (V) Hällefors

Olle Samuelsson (C) Hällefors Robert Örtlund (M) Hällefors

Jonas Kleber (C) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg

Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Kent Hiding (KD) Lindesberg

Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg

Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg Jörgen Hart (M) Ljusnarsberg

Jan Rylander (NP) Nora Andreas Vidlund (SD) Nora

Hans Knutsson (S) Nora John Sundell (KD) Nora

Revisorer

Gunilla Carlsson (S) Lindesberg

Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg

Roland Rohde (C) Lindesberg

Terje Frölich (opol) Hällefors

Jan Kallenbäck (opol) Nora

Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg
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Avdelning Stab 
Staben består av ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen, projektenheten 
under ledning av projektchefen samt en HR- och kanslienhet under ledning av HR- och 
kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter.   
Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt 
initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen. 

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

Ekonomi, upphandling, IT 
Fokuset för ekonomi ligger på att dels förbättra intern effektivitet i hela förbundet och dels 
skapa en tydligare redovisning. Vidare jobbar ekonomi med att utveckla generella uppföljningar 
och mer specifikt på att förbättra prognoser på intäkter (för främst VA och Avfall).  

Upphandling har länge haft en fulltecknad agenda med både tekniska och allmänna 
upphandlingar. Kraven på upphandlingarna ökar konstant och resurerna räcker inte riktigt till. 
Enheten har påverkats av uppsägning och sjukskrivning så vissa upphandlingar har ej hunnits 
med i tid, förbundet jobbar med att lösa resursfrågan.  

Kansli/HR  
Kansliet har arbetat med att implementera en ny webbstruktur där förbundets gamla hemsida 
lagts ner. All information som rör förbundets uppdrag och verksamheter ligger nu under 
respektive medlemskommun. Vidare har ledningsgruppen fattat beslut om nya lönekriterier på 
initiativ av HR, nya samarbetsavtal har tecknats med medlemskommunerna gällande 
gemensamt dataskyddsombud och ett nytt rekryteringssystem, Visma Recruit, har 
implementerats i hela organisationen.   

Projektenheten 
Enheten började året med ca 50 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. Alla projekt är 
igång men 6 – 7 stycken kommer inte att färdigställas. Enheten ligger i fas med målet om att 
personalen ska skriva minst 70 procent av sin tid på investeringsprojekt. 
 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 
I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändrades och förtydligades staben.  
 

Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en 
översyn av verktyg och arbetsmetoder.  

Ekonomienheten har utmaningar i att anpassa arbetet till kommunernas koncernredovisning. 
Likaså att nå en enhetligare ekonomi- och budgetprocess är under fokus. 

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.  

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

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Säkerställa utfallen som ligger till grund för 

prognoserna. Procentuell avvikelse mellan prognos 

i delårsbokslut och helårsbokslut ska ej vara större 

än 20%, mäts per avdelning.

Gata                -4,1% 

Park                 1,3%

Idrott             -8,6%

Lokalvård      1,3%

Återvinning -0,1%

VA                    -1,5%

Högre kvalitet i tidsredovisningen, kommer mätas 

under 2021 i % tidsskrivning av tillgänglig tid och 

användas som måltal 2022.

Mäts årsvis, första måltal 2022

För projektenheten ska minst 70 % av arbetstiden 

tidskrivas på projekt. Räknas som snitt för hela 

gruppen.

Utfall 2021: 75%

90% av uppdragen ska genomföras för varje 

avdelning under året. Agendan sätts när 

investeringsbudgetarna är antagna och gäller 

projekt som hamnar hos projektenheten.

Utfall 2021: 79%
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Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Avdelningen jobbar under 2021 med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på 
ett effektivt sätt. Vidare ligger fokus också på att höja kvaliteten på uppdragen. 

Verksamhet Gata/Trafik 
 
Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl.a. för parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner, 
dispenstransporter och lokala trafikföreskrifter. 
 
Hällefors 
I Hällefors har beläggningsarbete utförts på bland annat Industrivägen samt flera gång- och 
cykelvägar. Trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd har projekteras på Postvägen och byggs 
våren 2022. Gång- cykelväg anläggs mellan Rydellvägen och Gyltbovägen 2022. 
 
Lindesberg 
I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Siggebohyttevägen-
Djupdalsgatan och projektering av trafiksäkerhetsåtgärder på Schröders backe-
Bondskogsvägen, Banvägen med flera pågår. 
I Frövi har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts på Vannebodavägen. 
I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning projekterats 2021 för Siggebohyttevägen och 
Bergslagsgatan, samt Banvägen, och kommer att byggas under 2022. 
I Frövi förs diskussioner med TrV och skolan om trafik-/tillgänglighetsåtgärder längs 
Centralvägen och i området runt Fröviskolan. 
 
Ljusnarsberg 
Ny bussangöring vid Kyrkbacksskolan är utförd, fortsatt arbete med tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder pågår mellan kyrkan och Kyrkbacksskolan över TrV väg 63. 
Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts på Ställdalsvägen hösten 2021.  
Gång- och cykelbana kommer att byggas på Ställdalsvägen mellan Konstmästaregatan och 
Idrottsplatsen (Ställdalsvägen 5) hösten 2022. Gc-bana byggs på Kapellansgatan mellan väg 63 
och Laxbrogatan våren 2022. 
 
Nora  
Cirkulationsplats byggdes hösten 2021 på Storgatan vid ICA och tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsåtgärder kommer genomföras på Hitorpsvägen vid Seefrieds väg, och på 
Bergslagsgatan vid Heimdalsvägen. Trafiksäkerhetsåtgärder utförs på Bergslagsgatan vid 
Heimdalsvägen våren 2022. Bussangöring och trafik-, tillgänglighetsåtgärder kommer utföras 
under 2022 vid Soltunet (Esstorpsvägen-Kolmätaregatan). 
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Garantifond asfalt 

 
 
 

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

 
Framtid och verksamhetsutveckling 
Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning 
vid planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

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

 
 
 

Nyckeltal 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kommun                            (kr) IB 2021 Förändring UB 2021

Garantifond asfalt Hällefors 1 249 279 408 096 1 657 375

Garantifond asfalt Lindesberg -144 448 2 205 791 2 061 342

Garantifond asfalt Ljusnarsberg 2 093 309 -1 626 914 466 394

Garantifond asfalt Nora 675 405 -72 804 602 601

Totalt 3 873 544 914 169 4 787 713

Verksamhetsmål Utvärdering

Ett ärende från inkommande till avslutat ska ta 

mindre än 40 dagar för 2021. Medelantal dagar för 

2019-2021 (till december) är 51 dagar, mätningar 

sker med hjälp av Infracontrol.

Utfall jan-dec 38 dagar

Grunddata Befolkning Väglängd (m) 

inkl GC-väg*

Antal belys-

ningspunkte

rHällefors 6 896 79 000 2 600

Lindesberg 23 658 217 400 7 500

Ljusnarsberg 4 674 97 000 2 300

Nora 10 686 91 000 3 600

Totalt 45 914 484 400 16 000

* Gång- och cykelväg
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Verksamhet Park/Skog  
 
Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna 
intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har 
även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken. 
 

Park/Lekplatser 
Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Den milda och snöfattiga vintern 
innebar att förbundet kunnat utföra mer röjningsarbeten i parkskogar och naturområden. Vår- 
och sommarplanteringar har utförts enligt plan.  
 
Hällefors 

• Skadegörelse  av fontäner i Grythyttan med polisanmälan 3 augusti och samma händelse 
den 7 augusti på torget i Hällefors. 

• Hällefors Köpmannavägen 10 augusti inbrott. 

Lindesberg 
• Påskpynt i Centrala Lindesberg, blev väldigt uppskattat hos medborgarna. 
• Ny elbil inköpt hösten 2021. 
• Renovering av grillplatser Lindesjönrunt. 

 
Nora 

• Påskpynt i Nora , blev uppskattat av medborgarna. 
• Bostadsområdet Haga har fått en ny lekplats. 

 
Ljusnarsberg 

• Kopparberg resecentrum tog bort 2 almar (sjuk) ersattes med 2 nya träd. 
• Kopparberg Polhemsgruvan september nedskräpningsärende. 

 
 
 
 

Vinterväghållning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gatubelysning 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hällefors Hällefors

Kostn i tkr 1 756 2 175 2 673 2 331 676 1 569 Kostn i tkr 1 331 1 142 1 448 1 474 1 102 1 352

Kostn i kr/meter väg 21 26 32 28 9 20 Kostn i kr/belysn.punkt 543 464 591 567 424 520

Kostn i kr/invånare 246 306 383 332 98 228 Kostn i kr/invånare 186 161 207 210 160 196

Lindesberg Lindesberg

Kostn i tkr 4 928 6 945 7 405 8 560 3 524 6 463 Kostn i tkr 3 257 3 159 3 636 3 756 3 026 3 828

Kostn i kr/meter väg 20 27 28 33 16 30 Kostn i kr/belysn.punkt 469 455 519 501 403 510

Kostn i kr/invånare 208 294 314 363 149 273 Kostn i kr/invånare 137 134 154 159 128 162

Ljusnarsberg Ljusnarsberg

Kostn i tkr 2 134 2 737 2 724 2 920 1 504 2 451 Kostn i tkr 1 094 1 088 1 193 1 218 1 030 1 206

Kostn i kr/meter väg 21 27 27 29 16 25 Kostn i kr/belysn.punkt 509 506 555 530 448 524

Kostn i kr/invånare 426 554 562 612 322 524 Kostn i kr/invånare 219 22 246 255 220 258

Nora Nora

Kostn i tkr 2 562 2 527 2 490 2 919 1 175 2 626 Kostn i tkr 1 436 1 405 1 585 1 557 1 524 1 761

Kostn i kr/meter väg 25 24 24 28 13 29 Kostn i kr/belysn.punkt 438 428 483 433 423 489

Kostn i kr/invånare 240 235 232 272 110 246 Kostn i kr/invånare 135 131 148 145 143 165

Totalt Totalt

Kostn i tkr 14 384 15 292 15 292 16 730 6 879 13 109 Kostn i tkr 6 794 7 862 7 862 8 005 6 682 8 147

Kostn i kr/meter väg 23 26 28 30 14 27 Kostn i kr/belysn.punkt 541 458 528 500 418 509

Kostn i kr/invånare 268 310 331 363 150 286 Kostn i kr/invånare 174 146 170 174 146 177
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Skog 
Skogsåtgärder enligt plan har utförts i samtliga kommuner. 
 
Lindesberg:  

• Röjning/huggning tätorstnära områden i Stråssa. 
• Olika röjningar i Guldsmedshyttan. 
• Slutavverkning granbarkborre i Frövi. 
• Röjning vid mellersta infarten i Lindesberg. 

 
Hällefors: 

• Juni efter oväder avverkades flera riskträd av entreprenör i Hällefors. 
• Röjning vid vattentornet i Grythyttan och norra infarten. 
• Avverkning vid Stationsvägen. 
• Röjning Gäddsjövägen. 

 
Ljusnarsberg: 

• Gallring Rydbergsdal och infarten. 
• Gallring 17ha Riggards österut. 

 
Nora: 

• Gallring/röjning: Hagaberget, Hitorps badplats, infart Ås, Ås skola, 14ha vid Digerberget, 
Hitorpsbacken. 15ha Vitryggsområden.   

• Slutavverkning: 7ha Granbarkborre Vaslätten. 
 
 
Skogsfonder 

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

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

Inom naturvård slutförs två kommunala projekt i Lindesbergs kommun i år. En del av en första 
etapp av Frövi strandpromenad har färdigställts vid Alanäs pumpstation i Frövi. I Råsvalslund 
fortsätter arbetena med en försiktig gallring för att få ner mer ljus till marken och ytterligare 
förbättra den värdefulla floran. Eftersom marken är fylld av fornlämningar har gallringen gjorts 
med manuell huggning och utkörning med häst.  
 
Projektet Lövvärden i Nora har slutförts och fått stöd från Skogsstyrelsen. Stödet Skogens 
miljövärden inom landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålen 
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 
 
I alla kommuner pågår också LONA-projekt med stöd från Länsstyrelsen, Hopajola, Regionen och 
Naturskyddsföreningen. Projekten rör t.ex. den aktuella pollineringsfrågan, tillgängliggörande av 
natur och utveckling av kommunala naturreservat. 

Kommun      (kr) IB 2021 Förändring UB 2021

Ljusnarsberg 284 877 139 741 424 618

Nora 553 074 415 144 968 218

Totalt 837 951 554 885 1 392 836

https://sv.wikipedia.org/wiki/Art
https://sv.wikipedia.org/wiki/Introducerad_art
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biologisk_m%C3%A5ngfald
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Förbundet har med bidrag från Länsstyrelsen bekämpat den invasiva växten blomsterlupin i 
naturreservatet Fibbetorpskogen. 

 

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

 

Verksamhetsmål 

 

Nyckeltal 

 

 

Verksamhet Idrott  
 
Idrottsanläggningar 
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 
sköter, bl.a. fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår samt 
idrotts- och fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor 
vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser 

enligt 5 S-metoden (begreppet Sortera) för ökad 

säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad 

livslängd av maskiner, arbetsutrustning och som 

skapar en trevlig arbetsplats. Målet är ett snittbetyg 

på 2 (på en skala 1-3) för totalt 4 mätområden.

Första S i fem S är utfört att städa och 

slänga och detta gäller park och idrott, på 

Sandströms, Lindehov, Råsshallen, 

Idrottsparken Fellingsbro, Frövi.

Målet var att städa och slänga i dessa 

utrymmen och resultatet är utför och 

klart

Resultatet är godkänt

Parkunderhåll 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hällefors

Kostn i tkr 1 951 2 105 2 252 2 343 2 281 3 831

Kostn i kr/invånare 273 274 322 334 331 556

Lindesberg

Kostn i tkr 6 598 8 469 8 978 8 931 9 467 13 495

Kostn i kr/invånare 226 278 381 379 400 570

Ljusnarsberg

Kostn i tkr 1 492 1 561 1 702 1 860 2 439 2 424

Kostn i kr/invånare 298 316 351 390 522 519

Nora

Kostn i tkr 2 891 2 849 3 174 3 029 3 970 5 929

Kostn i kr/invånare 271 265 296 282 372 555

Totalt

Kostn i tkr 14 984 16 106 16 106 16 163 18 157 25 679

Kostn i kr/invånare 278 323 349 351 395 559
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Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhålls-
planer. 
Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, frilufts-
liv och övrig fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta väl-
fungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar. 
 

Lindesberg:  
o Ölsjöbadet nytillverkade bryggor till badet som idrottspersonalen har gjort under 

vintern. 
o Under våren stals ett av fordonen vid Lindehov och maskinverktyg och andra 

handverktyg värde 80 000 kr. 
 

Nora:  

o Diskussioner utredning pågår om byggnation av konstgräsplan. 

 

Ljusnarsberg:  
o Flera problem med badvattenkvalitet under sommarsäsongen. 
o Djäkens badplats entreprenör med grävmaskin tog bort den lösa gamla vassen från 

vintern. 

 

Systematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt. 
 
Framtid och utveckling 

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla 

framtida driftsformer. 

Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnads-

förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 

möjliggöra effektiviseringar. 

Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en 
långsiktig planering. 
 
Sammanfattning 

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.  

 
Verksamhetsmål 
 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser 

enligt 5 S-metoden (begreppet Sortera) för ökad 

säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad 

livslängd av maskiner, arbetsutrustning och som 

skapar en trevlig arbetsplats. Målet är ett snittbetyg 

på 2 (på en skala 1-3) för totalt 4 mätområden.

Första S i fem S är utfört att städa och 

slänga och detta gäller park och idrott, på 

Sandströms, Lindehov, Råsshallen, 

Idrottsparken Fellingsbro, Frövi.

Målet var att städa och slänga i dessa 

utrymmen och resultatet är utför och 

klart

Resultatet är godkänt
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 
Lokal- och Miljöservice ska svara för 

 Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr. 
 Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås 

för alla som vistas i lokalerna. 
 Aktivt medverka för ökad materialåtervinning. 

 

Lokalvård  
LMS  svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 
250 objekt - 200 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, 
idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och 
strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.  
 
Även i år har verksamheten präglats av den pandemi som pågår där städbranschen har fått en 
starkare legitimitet i samhället.  Covid 19-pandemin blev en stor utmaning för LMS fr o m första 
veckan i mars 2020 och framåt. Vardagen förändrades på ett sätt som saknar motstycke i 
städbranschens historia. Det har samtidigt bidragit till att utveckla avdelningen och gett en 
utökad dialog med verksamheterna i våra ägarkommuner. Städfrekvens och kvalitet har 
diskuterats och lyfts. Verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalitet harmonierar.  
 
Enhetschefer och medarbetare har fått en ny vardag att hantera. Personalsituationen har över 
lag varit god under hela perioden även om vissa verksamheter/objekt under en begränsad tid 
känt av ökad frånvaro och/eller ökad arbetsbelastning. Objekt som haft överkapacitet på grund 
av Covid 19-pandemin har bistått andra objekt som haft ökad arbetsbelastning. Verksamheten 
har också planerat för och förberett sig för att kunna upprätthålla väsentliga funktioner trots en 
hög sjukfrånvaro. Det arbetet har i sig även bidragit till utveckling och minskad sårbarhet. 
 
Det har varit och är fortfarande stora utmaningar med material. Materialbeställningarna har 
under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har flyttats fram. LMS har bunkrat material 
när vi har haft möjlighet för att kunna möta perioder när våra leverantörer haft problem med 
leveranser, vi har inte någon gång under pandemin stått utan material. 
 
Under hösten 2020 fick LMS erbjudande från Lindesberg, Masugnen, att vara delaktiga i en 
städutbildning med vår medverkan. Det var ett samverkansprojekt mellan AME, Hemtjänsten, 
Loviselund städ, Hällefors, Nora, Lindesberg och SBB. Utbildningen togs fram i dialog med 
branschen lokalt i Lindesbergs kommun och syftet var att möta ett behov av rekrytering till 
städbranschen rent generellt och anpassa efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter 
AME:s uppdrag att rusta människor för arbete. 
 
Utbildningen gjordes som en pilot hösten 2020 i samverkan, och i år fick vi förfrågan att 
fortsätta med ytterligare en utbildning i samverkan med Masugnen Lindesberg och Loviselund 
städ. Under hösten genomfördes en sex veckors utbildning. Avdelningen ser positivt på 
upplägget och samverkan för att möta kommande behov av rekryteringar.  
 
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och 
kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten och 
duotexmoppar - kemikaliefri städning - fortsätter inom flera verksamheter. 
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla skolor ska städas 
kemikaliefritt vid slutet av 2021. 
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Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors och länets alla kommuner tog en paus 
under 2020, men återupptogs digitalt under våren 2021. 
 
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Många av de samtalen har i år skett digitalt 
och det har fungerat bra. Dialog och kommunikation med kunderna är viktigt för att snabbt 
åtgärda eventuella brister. Kvalitet ska vara i fokus. 
 
Under våren har avdelningen fortsatt ta emot personer som kommer via praktikenheten. Det är 
ett nära samarbete med praktikenheten och Arbetsförmedlingen.  
Under hösten genomfördes en SRY-utbildning för tio medarbetare.  
 

Systematiskt arbete  
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs 
kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem 
finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med 
servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas 
skyddsronder.  
 
Framtid och framtidsutveckling  
Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet 
av biologiskt nedbrytbara kemikalier. 
Utökad dialog och kommunikation med våra kunder. Kunden ska veta vad de kan förvänta sig av 
LMS. Dialogen sker bl a genom servicesamtalen. 
Effektiva arbetssätt och digitala städverktyg.  

 
Verksamhetsmål 
 

 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla 

skolor ska vara kemikaliefria under 2021

I Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 

Lindesberg inre är målet uppfyllt. 

Lindesberg yttre är inte i mål ännu.

Genomföra NKI under året. Resultatet blir sedan 

mål för kommande år.

NKI är genomförd. Svarsfrekvens  42% 

och index 71%. Mätningen gjordes på 

skola, förskola och äldreboenden. Tyvärr 

var det för låg svarsfrekvens på 

äldreboendena vilket innebär att de inte 

finns med. I Ljusnarsberg var det för låg 

svarsfrekvens inom alla områden vilket 

innebär att de inte finns med. Det skiljde 

sig mellan kommunerna. I Hällefors och 

Lindesberg inre var man mest nöjd 77% 

för båda. I  Lindesberg yttre 67% och 

Nora 60%.

Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda alla 

kommuners verksamheter ett årligt servicesamtal. 

Målet är att minst 90% av servicesamtalen ska 

genomföras.

Målet är uppfyllt i Lindesbergs inre till 

90%. I de övriga områdena har vi haft 

servicesamtal men det har varit svårt att 

få möjlighet att hålla servicesamtalen 

med alla.

Öka maskintiden per dag som personalen använder 

städmaskiner. 

Mätning gjord främst skola och förskola. 

Maskintiden har ökat inom de flesta . Vi 

ser dock att den bör öka ytterligare.
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Avdelning Avfall och Återvinning 
Avdelningen ska svara för 

 Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp. 
 Drift av återvinningscentraler. 
 Miljöarbete avseende avfallsverksamhet. 
 Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m. fl. 
 Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet. 
 Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier. 

 
Insamling 
Avdelningen Avfall och Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 000 ton 
kärlavfall varav 7 500 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 
registrerade tömningar. Verksamheten utför även ca 8 000 slamtömningar per år. 
 

Kärlservice 
Det totala antalet kärlbyten har minskat efter årsskiftet, dock så är det fortfarande hög andel 
matavfallskärl som ställs ut. Anledningen till den minskade utställningen tros ha att göra med 
Covid 19-pandemin, många började arbeta hemifrån eller från sitt fritidshus under föregående 
år och hade då behov av större kärl eller en annan tömningsfrekvens. I år har inte samma behov 
att byta kärl uppstått. 
 
Antal kärlbyten jan-dec, alla kategorier 
2019 = 1454 
2020 = 1626 
2021 = 1407 
Minskning med 219 st. 
 

Skrot 
Mängden skrot som inkommer till våra centraler har minskat med ca 260 ton jämfört med förra 
året och är mindre än ett normalt år, dock har ersättningen legat högre än normalt. 
 

Återvinningscentraler  
Året har fortsatt på samma sätt som föregående år, med högt besökstryck vid våra centraler 
vilket antas vara en följd av att fler arbetar hemifrån och kanske har något mer tid att rensa och 
sortera sitt avfall än tidigare. Våra maskiner börjar bli slitna och oplanerade kostnader uppstår, 
under året har behov av stora reparationer uppstått vid samtliga centraler. Ett arbete för att 
hitta en bra utbytestakt har inletts och 2022 kommer en ny maskin köpas in till Gyltbo. En 
utredning om nybyggnation av ÅVC i Lindesberg har genomförts och i slutet av året beslutade 
Direktionen att ge Lindesbergs kommun i uppdrag att hitta en lämplig lokalisering att upprätta 
den nya centralen på. 
 
Kommunalt ansvar för insamling av returpapper 
Regeringen fattade ett beslut den 22 december 2020 om att ansvaret för insamling av 
returpapper skulle läggas på kommunerna och börjar gälla första januari 2022. Det medförde att 
kommunalförbundet, precis som alla andra kommuner fick en otroligt kort tid för omställning 
och upprättande av insamlingen. Från början fanns diskussioner om att SKR och kommunerna 
skulle gå ihop och köpa den infrastruktur som fanns upparbetad genom Pressretur AB, ett 
erbjudande om övertagande presenterades i april 2021 men av olika anledningar gick det inte 
att lösa på det sättet. Genom Avfallssamverkan i Örebro län hittades en länsgemensam lösning 
för insamling av returpapper som landade i ett tvåårigt avtal. 
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Pantamera 
Insamlingen av pantburkar och flaskor fortsätter som tidigare år. Här får allmänheten möjlighet 
att lämna in sina returburkar och flaskor på återvinningscentralerna och därmed går panten till 
Barncancerfonden. Under 2021 skänktes ca 65 500 kr, från 2016 har insamlingen vid 
återvinningscentralerna gett Barncancerfonden ca 370 000 kr. 

 
Avtal 
Avtal gällande omhändertagande av skrot och träavfall har tecknats med Stena Recycling. Efter 
en upphandling av omhändertagande av mat-, restavfall och brännbart från ÅVC inkl. transport 
har ett avtal tecknats med Sortera Materials AB, de kommer från januari 2022 och under fyra år 
att transportera och omhänderta avfallet. 
 

Externt samarbete 
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med kommuner i Värmland och 
Skaraborg genom AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att 
diskutera framtidsfrågor, utmaningar och möjligheter i de olika kommunerna. Under året har 
mötena genomförts digitalt. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och 
Kumla kommun, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med 
samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor 
för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den 
lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och 
utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna. Representant från Direktionen har agerat 
ordförande i styrgruppen för Avfallssamverkan under 2021. 
 

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

Avfallsplan 
Avdelningen har arbetat fram ett gemensamt förslag till kommunal avfallsplan för Hällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Arbetet har genomförts av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samverkan med medlemskommunerna samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Arbetet har skett i samarbete med Miljö & 
Avfallsbyrån. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat workshops. Avfallsplanen har 
genomgått förankring både politiskt och allmänt genom samråd, under hösten inkom flera 
synpunkter som omhändertogs i arbetsgruppen. Beslut om avfallsplan bereds genom 
Förbundets Direktion under januari 2022 för att sedan gå vidare till kommunfullmäktige för 
slutgiltigt beslut. 
 

Kundenkät 
För att få svar på hur nöjda kunderna/medborgarna är med verksamheten har avdelningen  
gjort en digital kundundersökning, resultatet blir en del av framtida planering och inriktning 
på tjänster som vi levererar. Senaste kundundersökningen som genomfördes 2018, ledde till 
att vi förändrade öppettiderna vid våra stora återvinningscentraler.  
Svarsfrekvensen för undersökningen var ca 40% med över 2600 svar. Svaren som 
inkom var övervägande från män som bor i villa och är mellan 56-70 år. En kort 
sammanfattning av enkäten: 
 

• 79% är totalt sett nöjda med Samhällsbyggnad Bergslagen som leverantör av tjänster för 
avfallshantering och återvinning, vilket är en positiv utveckling sedan 2018 (+5 
procentenheter). 
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• 78% anser att Samhällsbyggnad Bergslagen motsvarar deras förväntningar, vilket är en 
positiv utveckling sedan 2018 (+6 procentenheter). 

 
• 77% är nöjda med avfallshanteringen i sin kommun, vilket är en positiv utveckling sedan 

2018 (+8 procentenheter). 
 

• 77% har förtroende för Samhällsbyggnad Bergslagen som leverantör av tjänster för 
avfallshantering och återvinning, vilket är en positiv utveckling sedan 2018 (+10 
procentenheter). 

 

Avfallsfond 

 

 

Verksamhetsmål 

 

 
Systematiskt arbete  
Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits 
enligt upprättad handlingsplan.  
Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll. 
 
Framtid och verksamhetsutveckling 
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinnings-
centralerna, efterfrågan om detta syns i kundenkäten. 
Information på olika sociala medier är en utmaning som avdelningen är i behov av att se över. 
Flertalet kommuner lägger idag mycket resurser på olika applikationslösningar för att nå ut till 
sina abonnenter. 
Vad som händer med Förpackningsfrågan och ansvar att samla in förpackningar med 
producentansvar kommer under 2022 att avgöras, Miljödepartementet har under årets sista 
månader gått ut med en remiss om ett kommunalt ansvar för insamlingen från 2026. 
  
 
  

Kommun       (kr) IB 2021 Resultat 2021 UB 2021

Hällefors 8 115 340 -568 878 7 546 462

Lindesberg -2 453 088 282 938 -2 170 150

Ljusnarsberg 1 327 864 -181 992 1 041 667*

Nora 759 983 -1 105 917 -345 934
*utöver resultatet minskat med kostnader för deponin.

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Andelen avfallsabonnenter som valt att sortera ut 

matavfall ska uppgå till minst 80 % och därefter 

bibehållas eller öka. Utfallet för 2020 var 81,9%. 

Utfall 2021: 83,3%

Nöjda kunder som besöker ÅVC, mäts i NKI och 

målet 2021 är 80% (utfall 2018 77%). 
Utfall 2021: 79%

Minska mängden avfall som går till 

energiåtervinning, målet är att utfallet ska vara 

lägre än snittet för 2016-2019 som var 1977 ton.

Utfall 2021: 1 886 ton
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Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

 
Avdelningen ska svara för  

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

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

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

samt dagvattenhantering. 
 

Verksamhetsredovisning 
 

Dricksvatten 
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24 
vattenverken produceras ca 9 800 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten.  

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

Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt, med bland annat 
uppdatering av låsteknik för att säkra skalskyddet. Även HACCP:er (faroanalyser för 
dricksvatten) hålls uppdaterade.  

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

Från Länsstyrelsen har VA-avdelningen beviljats bidragspengar för upprättande av 
vattenskyddsföreskrifter samt utredning av reservvatten i Sävsjön, Nyhammar och Älvestorp. 
Projekten startades under våren 2021 och kommer att pågå till hösten 2022.  

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

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt och maskin- och elinstallationer är 
färdiga. Kvarstående arbeten är skalskydd och asfaltering. Ytterligare ledningsnätsarbeten krävs 
dock innan projektet kan avslutas. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för 
att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Expropriation av mark 
för reservvattentäktsområdet pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt 
vattenskyddsområde i Sundet. 

I december meddelade miljökontoret att ett utsläpp av eldningsolja skett inom Sand 
(Finnhyttans) vattenskyddsområde i Ljusnarsbergs kommun. Risken för påverkan på 
vattentäkten bedömdes av konsult som liten, men att åtgärder ändå behöver vidtas.  
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I Hällefors planeras undersökningarna vid Hedvreten och Hedtjärnen att återupptas, för 
utredning av reservvatten till Jeppetorps vattenverk.  

I Ramsberg har ombyggnation av vattenverket färdigställts. Även utredning av reservvatten har 
avslutats och slutrapporterats till Länsstyrelsen. Möjliga alternativ för reservvatten till 
Ramsberg måste framåt jämföras med ledningsdragning från exempelvis Stråssa, innan 
eventuella beslut om fortsättning kan fattas.  

I Löa så har reservoarer anlagts inför bortkoppling av Löa vattenverk genom ledningsdragning 
till Vasselhyttan. Sista etappen av ledningsdragningen har avslutats under hösten. Tryckstegring 
i Löa kvarstår att färdigställas.  

I Järnboås pågår fortsatt arbetet med att hitta ny vattentäkt. Ett förslag på brunnsläge har hittats 
och provpumpning har startats.  

Arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan fortsätter och Länsstyrelsen är den 
sammanhållande instansen. VA-avdelningen deltar även i Nödvattensamverkan i Örebro län.  

Under hösten kom indikationer på att en bristsituation kan uppstå inom en nära framtid på 
kloridbaserade fällningskemikalier, vilket används vid några vattenverk samt reningsverken. 
Kontinuitetsplanering och prioriteringar har genomförts om en bristsituation skulle uppstå.  

 

Spillvatten 
Inom verksamhetsområdet finns 26 reningsanläggningar som renar ca 20 500 m3 spillvatten/ 
dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsanläggningarnas uppgift är att rena spillvattnet till 
godkända gränsvärden, vilket kräver att de är tillförlitliga och ständigt fungerande. 
Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska 
faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

Ombyggnation av Nora reningsverk har fortsatt. Ombyggnationen kommer att kosta ca 150 
miljoner kronor om vi ska få ett väl fungerande reningsverk.  

Projektering inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk har fortsatt och byggstart planeras 
till 2022. En kalkyl finns, där kostnaden beräknas till ca 215 miljoner.  

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt, men tidsplanen har förskjutits på grund 
av leverantörsbyte. Under våren har reningsanläggningarna i Älvestorp och Öskevik byggts om. 
Dessutom har reningsanläggningen i Sikfors byggts bort genom ledningsdragning till Hällefors 
och förstudie har inletts för åtgärder på ledningsnätet i Sikfors.   

Planering för ombyggnation av reningsanläggningarna i Yxsjöberg, Hjulsjö och Kloten har pågått 
under året och tillstånd och bygglov har sökts. De nya anläggningarna har beställts och levereras 
under början av 2022. Dessutom pågår planering för att Hörkens reningsanläggning ska kunna 
byggas bort genom ledningsdragning kommande år.  

Planering inför ombyggnation av pumpstation Prästbron i Lindesberg har pågått under våren. 
Ombyggnation har påbörjats under året kommer att färdigställas under kommande år. 
Förberedande ledningsnätsarbeten har pågått under våren 2021. Efter färdig ombyggnation 
kommer spillvattennätet i centrala Lindesberg att avlastas då spillvatten från Stadsskogen 1 och 
2 samt Sköndal leds om.  
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Ledningsnät 
Verksamheten sköter och underhåller ca 173 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar.  

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning 
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. Inventeringar av 
felkopplat takvatten, in- och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras. 
En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i pumpstationer utgör 
grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var insatserna bör 
genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen 
ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram ledningsnät” och 
kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Inför förnyelseplanering har huvuddelen av ledningsnäten i Ljusnarsberg och Hällefors 
inventerats. Inventering av Nora och Lindesberg kommer att påbörjas efter att Ljusnarsberg och 
Hällefors avslutats.  

Under våren har avdelningen utökats med ytterligare två anläggare, för att klara avdelningens 
driftuppdrag samt beredskap och kunna genomföra större del investeringsprojekt i egen regi. 
Dessutom har tjänsten som VA-utredare tillsatts.  

Under sommaren inträffade flera kraftiga skyfall i bland annat Grythyttan och Hällefors, där 
närmare 150 mm regn föll under några timmar, vilket ledde till ett 30-tal översvämningar. Även 
i Storå och Guldsmedshyttan har fastigheter översvämmats. Till följd av detta har stora 
utredningsinsatser genomförts under hösten.   

För att snabbare hitta läckor genom minimerade sökområden så fortsätter installationen av 
flödesmätare på både dricksvatten- och spillvattenledningsnäten. Under våren har installation 
av flödesmätare skett på vatten- och spillvattennäten vid Sörängarna, mellan Storå och 
Lindesberg. Även flödesmätare på vattenledningsnätet vid Golfbanan i Lindesberg har driftsatts.  

Under våren har sista etappen av reservvattenledningen projekterats färdigt mellan Nora och 
Lindesberg samt upphandlats. Ombyggnation av Rya vattenverk har påbörjats. Projektering av 
ledning mellan högreservoaren i Pershyttan och Västra Sund samt tryckstegringsstation i 
Älvstorp pågår. Systemuppbyggnaden anpassas för att olika reservvattenlösningar ska fungera 
då kommunerna valde att gå ur Vätternvatten-projektet, utan att större ombyggnationer ska 
behövas.   

Vattenledningsnätet i Ramsberg och Gammelbo, samt överföringsledningen från Ramsberg till 
Gammelbo har luft-vatten-spolats. Dessutom har vattenledningsnäten i Bredsjö samt delar av 
Striberg luft-vatten-spolats. En spolplan omfattande 5 år har tagits fram under våren.  

I Frövi har 200 meter spillvattenledning lagts om i Vannebodagatan för att minska antalet 
driftstörningar och återkommande spolningar. I området Gamla Vibyn, väster om Frövi, har ett 
tiotal fastigheter under våren anslutit sig till det kommunala ledningsnätet.  

En första vattenkiosk på Stafettgatan i Lindesberg har driftsatts med gott resultat. 
Entreprenörer och privatpersoner kan köpa vatten i vattenkiosken. Vattenkiosken ersätter uttag 
av vatten ur brandposter och ger bättre kontroll på, och betalning för, uttagna vattenmängder.  

I Lindesberg så har ny s.k. dykarledning lagts till pumpstation Gröna bron för att kunna hantera 
varierande flöden. Den nya ledningen har sänkts för att underlätta för båttrafiken i Bottenån.  

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

VA-ledningar har lagts om i Kappelansgatan, som förberedelse inför kommande gatuarbeten.  

I Nora så har ny vattenledning lagts mellan Ås och Gyttorp för att säkra vattenleveransen till 
Gyttorp. Nya vatten-, spill- och dagvattenledningar har lagts i Sindergränd.  

I Hällefors så har omläggning av vatten- och spillvattenledningar i Brandtvägen påbörjats. 
Huvuddelen av arbetet kommer att genomföras under kommande år. I Grythyttan har delar av 
ledningsnätet i Bergslagsgatan relinats för att minska inläckage.   

Då schakt- och transportavtalet sades upp så har stor del av ledningsnätsarbetena påverkats, då 
både drift och investeringsprojekt inte kunnat genomföras som planerat. Under hösten var ett 
nytt avtal på plats.  

Arbetet med implementering av Ledningskollen har fortsatt under våren.  Ledningskollen är en 
gratistjänst som tillhandahålls av Post- och telestyrelsen, Trafikverket och Svenska kraftnät där 
privatpersoner och entreprenörer kan anmäla sina markarbeten och projekteringar och få 
lägesanvisningar på befintliga ledningar. Detta för att motverka onödiga skador på ledningar.   

 

Covid-19 
Avdelningen har anpassat arbetet efter rådande rekommendationer. Den personal som kan har 
arbetat hemifrån. Dessutom har personal som inte kan arbeta hemifrån delats upp i mindre 
grupper. Kontinuitetsplanering och riskanalyser har genomförts.  

Byte av vattenmätare har pausats, beroende på rådande smittspridning. Detta har även 
kommunicerats med SWEDAC som är kontrollorganisation för vattenmätarrevisioner.  

 

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

➢ Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner. 
➢ Flödesmätare byggs in på vatten- och spillvattenledningsnäten. 
➢ Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen.  
➢ Uppföljning och revidering av vattenskyddsområden.  
➢ Utbyggnad av allmänt VA inom kommunernas verksamhetsområden. 

 

Lagar och krav 
NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU under år 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och 
informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som land och svenska leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster exempelvis vatten och i vissa fall digitala tjänster. Samhällsviktiga 
tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Incidenter ska 
rapporteras till MSB. Anmälningsplikten enligt NIS-direktivet är kopplad mot 
huvudmannaskapet, varför endast Lindesbergs kommun måste anmälas till Livsmedelsverket. 
Checklista för VA-avdelningens ansvar har tagits fram.  
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I januari 2021 vann ett nytt dricksvattendirektiv laga kraft i EU och bestämmelserna ska nu 
införas i svensk lagstiftning. Direktivet är ett minimidirektiv som omfattar bland annat krav på 
rapportering av utläckage av dricksvatten samt riskbedömningar och hantering av risker från 
vattentäkt och genom hela distributionskedjan till kran i fastighet samt vilka material som får 
vara i kontakt med dricksvatten. Även antalet parametrar som måste kontrolleras utökas, bland 
annat med ytterligare PFAS- och hormonstörande ämnen. Dessutom ställs krav på lättillgänglig 
information till allmänheten.  

 

Systematiskt arbete  
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand 
fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.  

VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning och kvalitetsledning. 
Kommunernas hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet 
och pågående ledningsarbeten. 

 

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

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

Inventering av ledningsnätens status måste fortgå. Arbetet med förnyelseplanering av 
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och nya parametrar läggs till.  

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

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken 
för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare 
säkerhetsbarriärer i vattenverken.  

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överförings-
ledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med 
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. Även säkerheten höjs då kapaciteten 
förbättras. Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. 
Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att utveckla egenkontrollen 
fortsätter.  

För att möta ökade krav på enskilda avlopp kommer kommunernas verksamhetsområden 
sannolikt att utökas.  

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller 
minireningsverk.  
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Energieffektivisering utreds bland annat inom slamhantering med rötgasanläggningar och 
eventuellt egen el samt processoptimeringar. Framtida slamhantering måste utredas, då dagens 
lösning inte är långsiktigt hållbar.  

Arbetet med att se över ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Samhällsbyggnad 
Bergslagen måste fortsätta. Efter utbildningar inom det juridiska området tillsammans med 
respektive kommunledning och kommunpolitiker, ledning för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och förbundet kan det bland annat konstaterats att respektive kommunstyrelse är huvudman för 
kommunens VA-verksamhet och därmed bland annat ansvarar för att ta fram VA-plan och andra 
styrdokument. Frågan om VA-plan och utbyggnadsplan för befintlig och kommande bebyggelse 
har aktualiserats i och med förfrågningar från boende och Länsstyrelsen samt beslutande av LIS-
planer (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) och flertalet detaljplaner.  

 

VA fond 
 

 
 
 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kommun       (kr) IB 2021 Resultat 2021 UB 2021

Hällefors 2 091 032 129 364 2 220 396

Lindesberg 2 532 353 1 391 497 3 923 850

Ljusnarsberg 1 788 841 179 072 1 967 913

Nora 3 333 913 956 284 4 290 198

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Antalet underhållsspolningar ska minska jämfört 

med 2020.

Minskat med 3 st i Lindesberg, i övriga 

kommuner lika som 2020

Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är att 

minska skillnaden mellan producerad och 

debiterad mängd vatten jämfört med 2020. År 2025 

ska vattensvinnet vara högst 20 % i respektive 

kommun.

Skillnaden mellan producerad och 

debiterad mängd vatten har i Hällefors 

ökat med 6%, i Lindesberg ökat med 2%. 

I Nora har skillnaden sjunkit med 2% och 

i Ljusnarsberg sjunkit med 4%.

Kadmiumhalten i slammet ska vara sjunkande, 

räknat som ett medelvärde de 5 senaste åren.

Kadmiumhalten i slammet, räknat som 

trenden över 5 år, är minskande i 

slammet från reningsverken i Lindesberg, 

Nora och Vedevåg. Från reningsverken i 

Fellingsbro, Frövi och Ramsberg är 

medelvärdet oförändrat. Från 

reningsverken i Bångbro och Fjällbo är 

trenden att medelvärdet försämras. Målet 

bedöms vara delvis uppfyllt. 
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RESULTATRÄKNING 

 
 
 
 

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

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

Not 2021-01-01 2020-01-01

(Belopp i tkr)  --2021-12-31  --2020-12-31

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 1 292 459 223 568

Konsumtionsintäkter 2 166 888 151 537

Övriga intäkter 3 32 462 33 864

Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter 11 -1 082 -1 159

490 727 407 810

Verksamhetens kostnader

Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag 4 -294 815 -210 824

Övriga verksamhetskostnader 6 -53 424 -50 671

Personalkostnader 7 -124 042 -120 389

Avskrivningar 8 -757 -1 263

-473 038 -383 147

Verksamhetens nettokostnad 17 689 24 663

Verksamhetens resultat 17 689 24 663

Resultat från finansiella intäkter/kostnader

Finansiella intäkter 9 103 369

Finansiella kostnader 10 -22 164 -19 621

Resultat efter finansiella poster -4 372 5 411

Extraordinära poster

Reglering av resultat 0 0

Årets resultat -4 372 5 411
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Pensionsskuld 
Pensionsskulden har tidigare beräknats med hjälp av pensionsförvaltare KPA. Förbundet har  
under 2021 bytt pensionsförvaltare till Skandia, men de kan ej tillhandahålla en avräkning per 
211231. Därför är beräknad pensionsskuld för helåret 2021 baserad på KPA:s prognos från 
delårsbokslutet 210831. 
 
Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS 2017 i enlighet med RKR R10. 
Förbundet tillämpar en princip sedan lång tid tillbaka där vi deklarerar och betalar in särskild 
löneskatt på dels förändringen förmånsbestämda pensionen, dels skulden på premiebestämda 
pensionen och dels inbetalda pensioner och premier. Den tillämpade principen innebär att 
förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt på pensionsavsättningen till Skatteverket 
tidigare än vad faktisk deklarationstidpunkt infaller. Av denna anledning har förbundet inte  
någon särskild löneskatt reserverad på bokförd pensionsavsättning och upplupen ålderspension 
i balansräkningen. Istället återfinns särskild löneskatt på det underlag som deklareras in till 
Skatteverket avseende pensioner för aktuellt räkenskapsår bokförd som en skatteskuld i 
årsbokslutet.  
 
Anläggningstillgångar 
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan-
enliga avskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stort belopp varje år.  
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där 
nyttjandeperioden styrs i avtal (t ex leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden 
som avskrivningstid. 
Korttidsinventarie med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, 
max ett prisbasbelopp, kostnadsförs direkt. 
 
Upplupna intäkter 
Denna redovisning för VA och Återvinning baseras på upplupna men ännu ej fakturerad 
förbrukning och hämtas från debiteringssystemet Future. 
 
Redovisning av VA-verksamhet 
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att av-
giften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att 
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att förbundet inte äger anläggningarna så har 
inte verksamheten en egen balansräkning. 
 
Anslutningsavgifter 
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen. 
 
Intern redovisning 
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation. 
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BALANSRÄKNING 

 
 
 
 
 
 

(Belopp i tkr)
Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 12 3 887 2 878

Summa anläggningstillgångar 3 887 2 878

Omsättningstillgångar

Lager

Materialförråd 345 407

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 69 989 80 668

Övriga fordringar 14 5 958 3 543

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 30 842 31 755

Summa kortfristiga fordringar 106 789 115 966

Kassa och bank 18 5 140 0

Summa omsättningstillgångar 112 274 116 373

Summa tillgångar 116 161 119 251

Eget kapital och skulder
Eget kapital 11,16

Ingående eget kapital 0 0

Årets resultat -4 372 5 411

Balanserat resultat -4 372 5 411

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0

Checkräkningskredit 17 0 1 753

Summa långfristiga skulder 0 1 753

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 57 253 56 835

Övriga skulder 19 30 500 29 045

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 32 780 26 207

Summa kortfristiga skulder 120 533 112 087

Summa eget kapital och skulder 116 161 119 251

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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KASSAFLÖDESANALYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 2021-01-01 2020-01-01

(Belopp i tkr)   --2021-12-31  --2020-12-31

Rörelseresultat 17 689 24 663

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Realisationsvinst vid försäljning av inventarier 0 -695

Realisationsförlust vid försäljning av inventarier 216

Avskrivningar 757 1 263

18 662 25 231

Erhållen ränta 103 369

Erlagd ränta/kapitalkostnad -22 164 -19 621

-22 061 -19 252
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -3 399 5 979

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar 9 177 -29 577

Ökning/Minskning av lager 62 -57

Ökning/Minskning av leverantörsskulder 418 6 926

Ökning/Minskning av övriga korta skulder 8 028 8 780

17 685 -13 928

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 286 -7 949

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 982 -907

Försäljning av inventarier 0 695

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 982 -212

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat -5 411 5 746

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit -1 753 1 753

Förändring av långfristig skuld 0 -23

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 164 7 476

Ökning/Minskning av likvida medel 5 140 -685

Likvida medel vid årets början 18 0 685

Likvida medel vid periodens slut 18 5 140 0
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NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal boföring och redovisning 2018:597 
samt god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund. 

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

 

  (Belopp tkr) 2021 2020 

Not 1 Kommunbidrag     

  Hällefors driftbidrag 16 228 16 342 

  Hällefors investering 18 837 12 254 

  Lindesberg driftbidrag 61 209 59 088 

  Lindesberg investering 58 676 48 693 

  Ljusnarsberg driftbidrag 10 838 10 461 

  Ljusnarsberg investering 10 370 14 037 

  Nora driftbidrag 22 444 21 669 

  Nora investering 93 858 41 024 

  Summa 292 460 223 568 

Not 2 Konsumtionsintäkter     

  Hällefors 30 532 30 075 

  Lindesberg 74 882 65 555 

  Ljusnarsberg 26 095 24 974 

  Nora 35 379 30 933 

  Summa 166 888 151 537 

Not 3 Övriga intäkter    

  Återbetalning Fora 0 0 

  Skogsprodukter 1 321 901 

  Skrot 2 569 1 052 

  Destruktionsavgifter 682 509 

  Anslutningsavgifter 4 290 10 303 

  Lönebidrag 5 927 5 592 

  Sålda tjänster och övrigt 17 673 15 507 

  Summa 32 462 33 864 

Not 4 Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag     

  Inköp av anläggnings- och underhållsmatr -43 484 -41 809 

  Bidrag -161 -200 

  Entreprenader och köp av verksamhet -151 461 -119 229 

  Konsulttjänster -99 709 -49 586 

  Summa -294 815 -210 824 

Not 5 Upplysning om revisionskostnad    

  Kostnad för räkenskapsrevision 100 100 

  Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av   
  bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2021.   
  Den totala kostnaden uppgår till 100 tkr för 2021, varav kostnad för    
  sakkunnigt biträde uppgår till 85 tkr     
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Not 6 Övriga verksamhetskostnader    

  Lokalhyror -3 292 -3 721 

  Hyra/leasing -3 762 -4 228 

  Elkostnad -24 433 -15 625 

  Bränsle, energi och vatten -3 416 -2 410 

  Förbrukningsinventarier och material -7 099 -6 148 

  Försäkringskostnader -1 363 -1 577 

  Övriga verksamhetskostnader -10 093 -16 962 

  Summa -53 458 -50 671 

  (Belopp tkr) 2021 2020 

Not 7 Personal     

  Medelantal anställda    

  Kvinnor  120 115 

  Män 118 121 

  Totalt för förbundet 238 236 

  Löner och ersättningar    

  Direktion -464 -420 

  Övriga anställda -86 552 -84 199 

  Summa -87 016 -84 619 

  Sociala kostnader    

  Pensionskostnader övriga anställda -6 963 -5 577 

  Övriga sociala kostnader -27 786 -26 257 

  Summa -34 749 -31 834 

Not 8 Avskrivningar på anläggningstillgångar    

  Avskrivningar enligt plan -723 -1 263 

  Avskrivningar görs med följande procentsats:    

  Materiella anläggningstillgångar    

  Maskiner och inventarier  10-20% 10-20% 

  Avskrivningar framgår av not 13.    

Not 9 Finansiella intäkter     

  Räntor på kundfordringar 113 175 

  Övriga finansiella intäkter -10 194 

  Summa 103 369 

Not 10 Finansiella kostnader    

  Räntekostnader -20 -36 

  Kapitalkostnader kommun -22 144 -19 585 

  Summa -22 164 -19 621 

Not 11 Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter     

  Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp   

  medlemskommuns årsredovisning.     

 

 
 
 



45 
 

    
Not 12 Maskiner och inventarier     

  Ingående anskaffningsvärde 31 795 30 888 

  Årets anskaffning 1 982 907 

  Årets försäljning -858 0 

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 919 31 795 

  Ingående avskrivningar -28 916 -27 653 

  Årets avskrivningar -723 -1 263 

  Årets försäljning, ackumulerad avskrivning 609 0 

  Utgående ackumulerade avskrivningar -29 030 -28 916 

  Utgående planenligt restvärde 3 889 2 879 

  Genomsnittlig nyttjandeperiod 5 5 

Not 13 Kundfordringar     

  Kundfordringar konsumtionsdebiteringar 15 596 16 018 

  Kundfordringar övrig fakturering 54 393 64 650 

  Summa 69 989 80 668 

Not 14 Övriga fordringar    

  Skattekonto 1 002 464 

  Momsfordran 4 941 3 072 

  Avräkning medlemskommuner 0 0 

  Övriga fordringar 15 7 

  Summa 5 958 3 543 

  (Belopp tkr) 2021 2020 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     

  Upplupna intäkter 23 468 28 260 

  Förutbetalda försäkringar 844 910 

  Övriga förutbetalda kostnader 6 530 2 585 

  Summa 30 842 31 755 

Not 16 Eget kapital    

  Ingående eget kapital    

  Årets resultat -4 372 5 411 

  Summa -4 372 5 411 

Not 17 Checkräkningskredit     

  Beviljad limit 15 000 15 000 

  Utnyttjad kredit 0 1 753 

Not 18 Likvida medel    

  Kassa och bank 5 140 0 

  Belopp vid årets slut 5 140 0 

Not 19 Övriga skulder     

  Momsskuld 10 239 9 721 

  Personalens skatter mm 4 095 4 721 

  Pensionsskuld 15 027 13 465 

  Avräkning medlemskommuner 1 135 1 112 

  Kortfristig del av långa skulder 0 23 

  Övriga kortfristiga skulder 4 3 

  Summa 30 500 29 045 
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

  Upplupen semesterlön 7 533 7 891 

  Förutbetald intäkt 63 1 

  Övriga upplupna kostnader 25 184 18 315 

  Summa 32 780 26 207 

Not 21 Leasing    

  Avtalen avser operationell leasing i form av hyreskontrakt och fordon   

  Förfallostruktur leasingavtal för fordon    

  Inom 1 år 4 506 4 789 

  Inom 1-5 år 14 783 16 145 

  Över 5 år 1 836 2 754 

  Summa 21 125 23 688 

Not 22 Avsättning för pensioner och andra förpliktelser    

  Ingående avsättning 9 834 9 202 

  Nyintjänad pension, varav    

  - förmånsbestämd ålderspension 1 460 580 

  - särskild ålderspension 0 0 

  - efterlevande pension 0 0 

  - övrigt 0 0 

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 169 253 

  Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 

  Pension till efterlevande 0 0 

  Övrig post 298 -28 

  Förändring löneskatt 0 0 

  Årets utbetalning -298 -173 

  Utgående avsättning 11 463 9 834 

      

  Pensionsskuld avseende upplupen ålderspension 3 564 3 631 

  Aktualiseringsgrad 100% 100% 

  Antal anställda med rätt till visstidspension 0  0  

  Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enl. PBF 0  0  

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

  Utfall  Budget 2021 Bokslut 2020 

Gemensamt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 

Direktion 0 670 -670 0 668 -668 0 600 -600 
Revision 0 281 -281 0 400 -400 0 397 -397 
Stab 23 265 22 333 932 22 589 21 521 1 068 24 858 23 160 1 698 

Projektenheten 5 299 5 127 172 4 876 4 876 0 3 943 4 131 -188 

Praktikenheten 6 414 6 567 -153 5 103 5 103 0 5 414 5 927 -513 

Summa 34 978 34 978 0 32 568 32 568 0 34 215 34 215 0 
Varav interna 28 830 2 021   27 869 180   28 153 3 167   

 

 

 

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Gata 

 

Generellt: Snöbudgeten har avvikelser per kommun. Högre elkostnader påverkar 
verksamheterna, främst belysning.  

Hällefors: Vinterutfallet visar på ett överskott jämfört med vinterbudgeten (+700tkr), 
energikostnader 200tkr högre än budget, personalkostnaderna något högre än budget. 

Lindesberg: Vinterunderhållet kostade 1,4MKr mer än budgeterat, energikostnader högre och 
personalkostnaderna lägre än budgeterat. 

Ljusnarsberg: Vinterutfallet visar på ett underskott med 350tkr. Mycket jobb med underhåll av 
gator och kostnaderna för detta har varit högre än budgeterat, viss del av dessa kostnader har 
belastat asfaltsfonden. Energikostnaderna har också varit högre än budgeterat (ca 160tkr). 

Nora: "Skrotning" av berg infart Nora utöver budget 270tkr (trafiksäkerhetsåtgärd), 
vinterbudget  525tkr dyrare än budgeterat, elkostnaderna 400tkr högre än budget, beläggning 
400tkr dyrare än budget. 

 

Gata Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Gemensamt 21 725 21 725 0 18 151 18 151 0 32 102 32 102 0

Hällefors 7 976 7 785 191 7 354 7 354 0 8 182 6 675 1 507

Lindesberg 25 550 26 745 -1 195 22 953 22 953 0 24 594 22 144 2 450

Ljusnarsberg 4 891 5 418 -527 5 479 5 479 0 6 204 5 834 370

Nora 8 662 10 616 -1 954 8 451 8 451 0 9 112 9 023 89

Summa 68 804 72 289 -3 485 62 388 62 388 0 80 194 75 778 4 416

Bokslut 2020 påverkas av interna transaktioner för beläggning

Utfall 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
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Park 

 

Hällefors: Har utförts enligt plan. 

Lindesberg: Utfall enligt budget 

Ljusnarsberg: Utfall enligt budget. 

Nora: Överskott p g a lägre personalkostnader (har bl a jobbat åt gata). 

 

 

Idrott 

 

Hällefors: Utfall enligt budget. 

Lindesberg: Högre elkostnader än budgeterat (ca 800tkr), och högre personalkostnader än 
budgeterat främst p g a sjukskrivningar. 

Ljusnarsberg: Utfall nära budget. 

Nora:  Mindre jobb med anläggningarna då de delvis varit nedstängda p g a pandemin. 

 
 
 

 

Park Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Gemensamt 4 211 4 211 0 4 255 4 255 0 4 253 4 253 0

Hällefors 3 739 3 831 -92 1 931 1 931 0 2 491 2 281 210

Lindesberg 13 437 13 495 -58 11 722 11 722 0 9 599 9 467 132

Ljusnarsberg 2 464 2 424 40 1 929 1 929 0 2 099 2 439 -340

Nora 6 434 5 929 505 5 169 5 169 0 3 885 3 970 -85

Summa 30 285 29 890 395 25 006 25 006 0 22 327 22 410 -83

Utfall 2021 Budget 2021 Bokslut 2020

Idrott Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Gemensamt 1 893 1 893 0 1 732 1 732 0 2 038 2 038 0

Hällefors 250 257 -7 252 252 0 251 320 -69

Lindesberg 14 445 16 347 -1 902 11 278 11 278 0 10 767 10 930 -163

Ljusnarsberg 656 722 -66 594 594 0 610 565 45

Nora 1 692 1 509 183 1 644 1 644 0 1 630 1 414 216

Summa 18 936 20 728 -1 792 15 500 15 500 0 15 296 15 267 29

Utfall 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 

 

Gemensamt:  Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som påverkar kostnaderna. I 
övrigt har kommunerna följt budgeten bra. 

Hällefors: Genomfört extra uppdrag som inneburit mer intäkter men också högre 
personalkostnader. Under hösten köpt in städmaskiner och även köpt in mer material p g a 
Covid-19. 

Lindesberg: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, inneburit högre kostnader        
(-280tkr). Mindre fönsterputs p g a pandemin inneburit lägre kostnader (+150tkr). Optimerat 
schemaläggning vilket inneburit lägre personalkostnader. Intern OH och mer städuppdrag bättre 
än budgeterat. 

Ljusnarsberg: Underskott p g a inköp av maskin och skyddsutrustning (-100tkr). Avsaknad av 
bil och lägre OH har inneburit lägre kostnader. 

Nora: Lägre kostnader beroende på dels nedstängda objekt p g a pandemin och dels på lägre 
personalkostnader (vikarie) då frekvensförändringarna genomförts fullt ut.   

 
Avdelning Avfall och Återvinning 

 

Generellt: I samtliga kommuner har intäker för skrot ökat samt att kostnaderna för 
entreprenad har blivit högre. 

Hällefors: Intäktssidan går över budget p g a ökade skrotintäkter. Kostnadssidan går över 
budget p g a ökade entreprenadkostnader. Nettoresultatet överensstämmer med budget. 

Lokalvård Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Gemensamt 3 407 3 407 0 3 640 3 640 0 3 993 3 993 0

Hällefors 8 198 8 223 -25 7 632 7 632 0 7 368 7 432 -64

Lindesberg 25 717 25 244 473 25 290 25 290 0 24 768 23 949 819

Ljusnarsberg 3 524 3 589 -65 3 645 3 645 0 3 630 3 557 73

Nora 9 938 9 809 129 9 760 9 760 0 9 526 9 307 219

Summa 50 784 50 272 512 49 967 49 967 0 49 285 48 238 1 047

Utfall 2021 Budget 2021 Bokslut 2020

Återvinning Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Gemensamt 11 174 11 174 0 11 602 11 602 0 12 456 12 456 0

Hällefors 9 381 9 950 -569 8 950 9 450 -500 9 278 9 770 -492

Lindesberg 25 627 25 344 283 24 430 24 330 100 23 549 25 891 -2 342

Ljusnarsberg 7 514 7 696 -182 7 640 7 640 0 7 354 7 919 -565

Nora 10 608 11 714 -1 106 10 705 10 705 0 10 629 11 437 -808

Summa 64 304 65 878 -1 574 63 327 63 727 -400 63 266 67 473 -4 207

Utfall 2021 Budget 2021 Bokslut 2020
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Lindesberg: Intäktssidan går över budget p g a ökade skrot- och flisintäkter samt 
abonnemangsförändringar. Kostnadssidan går över budget p g a ökade entreprenad- och 
reparationskostnader. Nettoresultatet överensstämmer med budget. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan har minskat p g a abonnemangsförändringar. Kostnadssidan följer 
budget. 

Nora: Intäktssidan har minskat p g a abonnemangsförändringar. Kostnadssidan går över budget      
p g a ökade entreprenadkostnader.  

 

Avdelningen Vatten och Avlopp (VA) 

 

Generellt: Ökade material- och energikostnader i samtliga kommuner. 

Hällefors: Både intäkts- och kostnadssidan går över budget p g a bl a åtgärder efter skyfall och 
upprättande av vattenskyddsområden i Sävsjön, Nyhammar och Älvestorp som både genererar 
mer intäker och kostnader. Kostnadssidan har även haft ökade material- och energikostnader. 

Lindesberg: Intäktssidan överenstämmer med budget. Kostnadssidan går över budget p g a 
ökade material-, entreprenad- och energikostnader. Kommunal läckor har ökat jämfört med 
föregående år från 27st till 48st samt att de privata har ökat från 15st till 43st. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan är lägre än budget p g a minskad förbrukning. Kostnadssidan är 
lägre än budget p g a minskad entrepenad. Nettoresultatet överensstämmer med budget. 

Nora: Intäktssidan är lägre än budget p g a mindre anslutningsavgifter. Kostnadssidan är lägre 
än budget p g a mindre entrepenad- och kapitalkostnader än beräknat, men har samtidigt ökade 
material- och energikostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Gemensamt 23 937 23 937 0 24 031 24 031 0 24 492 24 492 0

Hällefors 24 515 24 386 129 22 985 22 285 700 22 712 20 659 2 053

Lindesberg 56 409 55 018 1 391 56 435 54 435 2 000 49 590 48 133 1 457

Ljusnarsberg 20 512 20 332 180 20 740 20 740 0 19 201 18 749 452

Nora 27 744 26 788 956 29 375 29 375 0 25 011 23 607 1 404

Summa 153 117 150 461 2 656 153 566 150 866 2 700 141 006 135 640 5 366

Bokslut 2020Utfall 2021 Budget 2021
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Avdelning Gata/Park/Idrott 
Gata 

 
 

 

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2021

Utfall       

211231

Avvikelse      

211231
Kommentar

Hällefors kommun 10 200 6 893 3 307

Tillgänglighetsanpassning/Trafiks

äkerhetsåtgärder

850 0 850 Problem att få hem material pga Covid.

Tak på befintliga sandfickor 250 149 101 Avstannat pga överklagan på bygglovet

Ombyggnad/Beläggningsarbete 4 500 4 517 -17 Avslutat

Broar reinvestering 500 0 500 Går igenom besiktningsprotokoll och tar fram 

Reinvestering väg och 

gatubelysning belysning

2 100 2 110 -10 Utfört enligt plan.

Kringåtgärder GC-väg HFS-GHN 1 000 0 1 000 Vi hade ej dessa i våra äskningar, beslut från kommunen.

Markåtgärder för förberedelse av 

etablering

1 000 0 1 000 Vi hade ej dessa i våra äskningar, beslut från kommunen.

Åtgärder vägar i Grythyttan pga 

regn

117 -117 Extra projekt pga skyfallen under sommaren.

Lindesbergs kommun 0 0 21 141 7 093 14 048

Reinv. Underhåll gator och vägar 

(90084)

4 200 3 790 410 Utfört, del av budget använt av projekt 90111 

Siggebohyttan.

Reinv trafik och tillgänglighet 

(90080)

600 30 570 Siggebohyttevägen.

Reinv väg och gatubelysning 

(90083)

3 600 1 007 2 593 Utfört, resten av budgeten önskas ombudgeteras.

Sandfickor (93533) 300 147 153 Påbörjat, inväntar material. Försenat pga Covid. 

Reinv gatubelysning Ramsberg 

(90074)

1 500 775 725 Ombudgeteras

Reinv. Broar och vägtrummor 

(90086)

10 941 1 344 9 597 Överskottet önskas ombudgeteras till 2022. 

Tillväxt 0 0 6 543 8 165 -1 622

Vändplan Guldsmedshyttan 

(90064)

5 443 3 714 1 729 Pågår. Ombudgetering.

GC-väg Siggebohyttan (90111) 1 100 2 999 -1 899 Pågår. Kommunen har budgeten. 

Exploateringsmark Frövi 90071) 1 418 -1 418 Pågår. Ombudgetering.

Schröders backe (90110) 34 -34 GC-väg enligt plan.

Ljusnarsbergs kommun 0 0 6 247 3 676 2 571

Reinvestering väg och 

gatubelysning

1 137 0 1 137 Ombudgeteras

Trafiksäkerhetsåtgärder 180 119 61 Utfört.

Investering väg och gatubelysning 680 0 680 Ombudgeteras

Beläggningsarbeten 1 000 922 78 Utfört.

Broåtgärder 1 500 86 1 414 1 750tkr ombudgetering till projektet Bro Högfors och 

Kanaler. Ombudgetering till 2022.

Bro Högfors och Kanaler 1 750 280 1 470 Ingår i Budget för broåtgärder. Inväntar beslut om ny 

Kyrkbackasskolan 2 269 -2 269 Klart. Del av projektet Trafiksäkerhetsåtgärder.

Nora kommum 0 0 13 092 11 671 1 421

Ny vägtrumma Lerkesån 2 237 3 426 -1 189 Byggstart i augusti. Budget 650tkr från Renovering Broar. 

Färdigställs våren 2022                             

Laddstolpar Elbilar 476 -476 Klart

Reinvestering gator samt 

beläggning (92510)

2 500 2 500 0 Klart

Dagvattenhantering efter VA-

arbeten (90528)

200 198 2 Klart

Reinvestering väg och 

gatubelysning (92514)

1 995 593 1 402 Ombudgeteras.

Renovering Broar (92520) 350 38 312 650tkr flyttas till projektet Ny vägtrumma Lerkesån.

Cirkulationsplats ICA (92613) 4 000 3 758 242 Klart

Tak på bef sandficka (92538) 250 3 247 Ombudgeteras

Tillgänglighetsanpassning (92511) 300 303 -3 Klart

Trafiksäkerhetsåtgärder (92533) 350 127 223 Utfört, resten ombudgeteras.

Upprustning broar 0 0 0 Budget flyttas till Lerkesbron. 

Hagbydammen 910 249 661 Ombudgetera

Utgifter sedan 

projektens start
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Park 

 
 
 
 

Idrott 

 

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2021

Utfall       

211231

Avvikelse      

211231
Kommentar

Hällefors kommun 0 0 620 311 309

Allé RV 63 350 305 45 Utfört enligt plan. 

Allmänna planteringar, 

parkutrusning

130 6 124 Ej utfört enligt planering.

Grönstråk Stationsvägen 70 0 70 Ej utfört enligt planering.

Lekplatser 70 0 70 Projektering projektenheten. Inväntar 

medborgarutredning,

 från Hfs kommun

Lindesbergs kommun 2 200 1 788 412

Lekplatser (93044) 1 000 807 193 Ombudgetering

Frövi Strandpark (90094) 100 0 100 Avvaktade vidare utredning.

Plantering och möblering (90056) 400 0 400 Ombudgetering

Råssvalslunds besöksmål (90096) 100 83 17 Ombudgetering

Park Tivoliplan (90095) 600 898 -298 Klart

Ljusnarsbergs kommun 0 0 198 64 134

Finnkullberget 38 3 35 Tillsammans mrd Länsstyrelsen. Ombudgetera

Lekplatser 60 0 60 Ombudgetera

Parkutrustning och planteringar 100 61 39 Ej utfört enligt planering

Nora kommun 0 0 2 526 2 277 249

Blomstrande Nora med Bi-effekt 

(92535)

50 51 -1 Pågår. I samarbete med Lona.

Utveckling av Skolparken 50 0 50 Ej utfört enligt planering

Allmänna parkinvesteringar 

(92551)

280 117 163 Del av planerat arbete utfört.

Förlängning Strandpromenaden 120 0 120 Utredning. 400tkr flyttas till Strandskoning.

Förlängning Å-promenaden 

(92557)

100 100 0 Utredning utförd av Norkonsult.

Lekplats Haga och Skolparken 

(92550)

700 949 -249 Klart.

Väderskydd Naturskolan (92536) 100 101 -1 Klart.

Renovering Staket Ängarna 150 0 150 Är redan renoverat 2020, önskar ombudgetering till 

Strandpromenaden (92555) 976 959 17 Klart. Budget 400tkr från Förlängning strandpromenad.

Utgifter sedan 

projektens start

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2021

Utfall       

211231

Avvikelse      

211231
Kommentar

Hällefors kommun 0 0 50 0 50

Badplatser 50 0 50 Ej utfört, inget behov under 2021.

Lindesbergs kommun 0 0 3 100 2 504 1 500

Ölsjöbadet (93062) 1 700 1 600 100 Klart

Idrott Reinvesteringar (93543) 1 400 0 1 400 Total budget. Önskar ombudgetera 400tkr till 2022 för 

gångbro Fritidsbyn.

Råssvallen IP 199 Ingår i Projekt 93543.

Bad 181 Ingår i Projekt 93543.

Fröjevi IP 59 Ingår i Projekt 93543.

Fritidsbyn 331 Ingår i Projekt 93543.

Fellingsbro IP 70 Ingår i Projekt 93543.

Vedevåg IP 64 Ingår i Projekt 93543.

Akut underhåll Ingår i Projekt 93543.

Ljusnarsbergs kommun 0 0 750 540 210

Bergslagsvallen, ny 

minitraktor/gräsklippare

350 283 67 Klart. 

Bergslagsvallen, ommålning fasad 50 65 -15 Klart. 

Byte belysning, Kopparbergs 

elljusspår

350 192 158 Pågår. Ombudgeteras.

Nora kommun 0 0 0 105 -105

Konstgräs Karlsängs IP 105 -105 Utredning

Utgifter sedan 

projektens start
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Avdelning Vatten och Avlopp 

 
fortsättning… 

 
 
 
 
 
 

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack. 

utfall

Budget      

2021

Utfall       

211231

Avvikelse      

211231
Kommentar

Hällefors kommun 11 000 11 796 14 770 11 834 2 936

Sikfors Överföringsledning 7 000 6 652 6 586 6 239 347 Omläggning och förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte.  

Återställning kvarstår. Önskar ombudgetering till 2022.

Rydellvägen VA-omb 500 716 -216 Avtalsproblem med Trafikverket, kan därav ej slutföras i år. Budgeten 

3 500tkr kommer från Mindre ledningsarbeten varav 3 000tkr 

ombudgeteras till Kvailtetshöjande åtgärder. 

Kvalitetshöjande åtgärder 3 000 1 187 1 813 Omläggning Brantvägen samt ledningsinfodringar och 

brunnsrenoveringa på Tallvägen. Budget 3 000tkr kommer från 

Rydellvägen VA-omb.

Älvestorps RV 4 000 5 144 1 240 2 384 -1 144 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Går över budget pga utökning av 

projektet, ytterligare två minireningsverk byggs bort. 

Hjulsjö mini Rv Hällefors 3 444 1 308 2 136 Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga problematik av 

placering. Budgeten 2 000tkr kommer från Mindre VA-anläggningar. 

Lindesbergs kommun 91 606 56 758 69 950 39 625 30 325

Ramsbergs VV (91037) 3 000 2 940 1 000 1 357 -357 Ombyggnation/reparation av befintligt vattenverk. Klart. Går över 

budget pga tillkommande kostnader för skalskydd och 

råvattenbrunnar.

Gamla Vibyn (91024) 3 600 3 212 1 015 632 383 Återställning. Utökning av verksamhetsområde. Klart.

Öskeviks RV (91022) 4 000 5 524 1 438 2 962 -1 524 Föreläggande. Minireningsverk. Klart. Går över budget pga ändrad 

teknisk utrustning, kostnader för markägarersättning och 

ledningsarbeten. Budget 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar.

VA-förnyelse Kristinav 

Lindesberg (91057)

500 390 376 266 110 Utredning ej klar. Flerårigt projekt, önskar ombudgetering till 2022.

Tivoliplan-Gröna bron etapp 2 1 000 2 068 -1 068 Pågår. Går över budget pga sämre skick på ledningar än förväntat. 1 

000tkr i budget från Mindre ledningsarbeten. 

Mårdshyttans RV (91022) 3 000 2 914 469 382 87 Ledningsnätåtgärder genomförs 2021. Klart.

Gusselby verksamhetsområde 

(91056)

3 000 224 2 930 154 2 776 Anbud i upphandling saknas, önskar ombudgetering till 2022.  2021:s 

budget på tot. 3 000tkr fördelas 1 000tkr till projekt Kvalitetshöjande 

åtgärder och 2 000tkr till projekt Prästbron etapp 2.

Överföringsled. Löa-

Vasselhyttan (91028)

8 000 7 878 6 039 5 917 122 Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort 

Löa VV. Återställning kvarstår, önskar ombudgetering till 2022. 

Kvalitetshöjande åtgärder 1 000 2 213 -1 213 Omläggning på Talbomsbäcken, Vannebodagatan  och vid Vedevåg 

RV. Relining vid Skolgatan, Björkhyttevägen, Kvarnbackavägen och 

Horngatan samt ventilbyte i Fellingsbro. Går över budget pga stort 

behov av kvalitetshöjande åtgärder. Budget  1 000tkr från projekt 

Gusselby verksamhetsområde. 

Ombyggnad Lindesbergs RV 

(91029)

4 127 2 752 3 381 2 006 1 375 Utredning ej klar. Flerårigt projekt, önskar ombudgetering till 2022. 

Banvägen etapp 2 Lindesberg 3 000 143 2 857 Tidsfördröjning pga schakt- och transportavtalet, önskar 

ombudgetering till 2022. 3 000tkr i budget från Mindre 

ledningsarbeten.

Pumpstationer Lindesberg 

(91037)

2 379 2 005 1 302 928 374 Upprustning av bef. VA-anläggningar. Pågår. Önskar ombudgetring till 

2022.

Reservvattenledning Linde-

Nora etapp 3o4 (91016)

38 000 21 616 8 500 8 514 -14 Pågår. Reservvattenledning. 

Loddammen (91051) 520 1 212 -692 Projektstart i oktober, kommer fortsätta 2022. Projektet finansieras av 

budget från Torphyttan (20%) och bidrag från Länsstyrelsen (80%). 

(Total budget 2 600tkr).

Torphyttan (91023) 5 980 0 5 980 Utförs förmodligen 2022 beroende på detaljplaneprocessen. 520tkr 

ombudgeteras till Loddammen.

Kloten mini RV Lindesberg 3 500 120 3 380 Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga problematik av 

placering. Budget 3 500tkr från Mindre VA-anläggningar.

Prästbron etapp 2 (91049) 6 500 3 447 3 053 Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten. Pågår. 

Flerårigt projekt, önskar ombudgetering till 2022. Budget 3 000tkr från 

Mindre ledningsarbeten, 1 500tkr från Mindre VA-anläggningar samt 2 

000tkr från Gusselby verksamhetsområde. 

Rya VV Utbyggnad/renovering 22 000 7 304 22 000 7 304 14 696 Pågår. Flerårigt projekt, önskar ombudgetera till 2022.

Utgifter sedan 

projektens start
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…fortsättning VA 
 

 
 
 
 

Avdelning Avfall och Återvinning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack. 

utfall

Budget      

2021

Utfall       

211231

Avvikelse      

211231
Kommentar

Ljusnarsbergs kommun 0 0 13 000 6 131 6 869

Ledning Ställdalen - Högfors 

etapp 3

4 000 925 3 075 Pågår. Önskar ombudgetering till 2022 pga probelm med markägare.

Kvalitetshöjande åtgärder 1 500 1 902 -402 Omläggning av vatten och spillvatten på Kapellansgatan, infodring av 

spillvattenledning under älv i Bångbro samt kvalitetshöjande åtgärder 

på Silverhöjden och Klotbanevägen. Går över budget pga stort behov 

av kvalitetshöjande åtgärder.

Finnhyttans VV 1 500 1 941 -441 Ut- och ombyggnation av vattenverket. Klart. Går över budget pga 

större behov än förväntat.

Reservvatten Sundet etapp 2 2 000 87 1 913 Ledningsdragning till nya vattentäkten. Flerårigt projekt, önskar 

ombudgetering till 2022.

Yxsjöberg mini Rv 4 000 1 276 2 724 Pågår. Projektering tagit längre tid än förväntat, problem med bla 

placering. Önskar ombudgetering till 2022. 

Nora kommun 172 000 113 571 112 800 81 749 31 051

Kvalitetshöjande åtgärder 

(92602)

1 000 911 89 Ny vattenledning till Svinamottabacken i Gyttorp samt infodring av 

spillvattenledning på Hagbyvägen i Nora. Budgeten 1 000tkr kommer 

från Mindre lednigsarbeten.

Sindergränd Nora (92602) 4 000 2 748 1 252 Pågår. Budgeten 4 000tkr kommer från Mindre lednigsarbeten. Önskar 

ombudgetering till 2022 pga att projektet har tagit lägre tid än 

förväntat.

Nora RV  (92600) 150 000 103 740 101 000 74 090 26 910 Byggnation pågår. Kommer förmodligen bli klart hösten 2022.

Mindre VA-anläggningar 

(92606)

800 175 625 Skalskydd Striberg VV samt Bälgsjön m.m. Pågår. Önskar 

ombudgetering till 2022 pga försenade underlag.

VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4 

(92609)

22 000 9 831 6 000 3 825 2 175 Pågår. Reservvattenledning. 

Utgifter sedan 

projektens start

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2021

Utfall       

211231

Avvikelse      

211231
Kommentar

Hällefors kommun

Lindesbergs kommun 0 0 500 115 385

Återvinningscentral 500 115 385 Utredning av placering pågår. Önskar ombudgetering till 2022.

Ljusnarsbergs kommun

Nora kommun

Utgifter sedan 

projektens start





56 
 

FÖRKORTNINGAR  
 

 
 
 

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder

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

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

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

Avgiftsfinansierad verksamhet NSI-direktiv

Verksamhet som helt finansieras genom taxa (Network and Information Security) ställer krav på 

som betalas av abonnenter. säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde
i kraft 2018 i hela EU.

Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Omsättningstillgångar
värde. Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.

Balansräkning Partneringsavtal

Visar vilka tillgångar som finns den 31 december. Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer

Balansräkningen visar hur tillgångarna har samarbetar för projektets bästa  i öppen dialog och

finansierats, med skulder och eget kapital. transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på full-
ständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.

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

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
e-tjänst utgör förändringen av eget kapital.
Elektronisk tjänst som används för att uträtta

ärenden hos företag eller myndighet via mobil- Skattefinansierad verksamhet
telefon eller dator. Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

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

Förutbetalda kostnader SMS-tjänst

Kostnader betalda före december men som Short Message System, tjänst för korta textmed-

avser efter december delanden som sänds mellan mobiltelefoner.

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

tillgångar.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. Upplupna intäkter

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

Kostnader betalda efter december men som avser 
KNÖL före december (skuld).
Kommunerna i norra Örebro län.
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 2022-04-01 

FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

Till: 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun 

Granskning av bokslut och årsredovisning 

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av förbundets 
årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. Vi har noterat att beslut 
om att förändra samverkansform för medlemskommunerna nu bereds i kommunerna. Det har inte 
påverkat årets granskning av årsredovisningen. 

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

Granskningen har inte visat några väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och i granskningen har 
det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att den inte, i allt väsentligt, 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Årsredovisningen har i 
allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, 
dock med vissa avsteg. 

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

Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2021. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är vår 
bedömning att det inte går att utvärdera måluppfyllelsen utifrån hur målet är formulerat. 

Vår bedömning är att vi inte har kunnat bedöma om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga 
målen, utifrån hur målen är formulerade och hur mätningen görs. 

Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till rapporten senast 20 augusti 2022. 

(7 



Gunilla Carlsson, ordförande 

2022-04-01 

Vi vill särskilt ha svar på följande: 

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

För revisionen 
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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har KPMG granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt 
uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

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

Årsredovisningen 

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

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges i stycke 1.4, inte identifierat 
några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Resultat 

Samhällsbyggnadsförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets medlems-
kommuner. Kommunalförbundets resultat för 2021 uppgår till -4,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till 1,1 mnkr för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna 

Årets budgeterade resultat för de skattefinansierade verksamheterna var noll. Avfall- och återvinningsverksamhetens budgeterade resultat 
uppgick till -0,4 mnkr och VA-verksamheten hade ett budgeterat resultat på +2,7 mnkr. 

Balanskrav 

Balanskravet bedöms ej vara uppfyllt för de skattefinansierade verksamheterna på totalnivå. 

2022 KPMG AB, a Swedish limited Iiability company anda member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a 
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Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

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

Finansiella mål 

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts 2021. Vad 
gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är vår bedömning att det inte går att utvärdera måluppfyllelsen 
utifrån hur målet är formulerat. 

Verksamhetsmål 

Vår sammanfattande bedömning är att vi inte har kunnat bedöma om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen, utifrån hur 
målen är formulerade och hur mätningen görs. 

Örebro 2022-04-u 

Au_ CIL.- (In 

Ann-Christine Björnram Evensen Veronica Hedlund Lundgren 

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor 
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Vi har av revisorer i kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fått i uppdrag att granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

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

1.1 Syfte och revisionsf råga 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
Kommunalförbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer. 

D Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna underlag för utformning av utlåtande till 
medlemskommunernas fullmäktige. 

1.2 Revisionskriterier 

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

D Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
> God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) 
D Interna regelverk och instruktioner 
D Direktionens beslut 

©2022 KPMG AB. a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'). a 
Swiss entity. All rights reseed. 
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1.3 Metod 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

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

Granskningen har genomförts genom: 

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

fullmäktige beslutade målen 
> Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag 
> Översiktlig analys av övriga poster 

kink C 2022 KPMG AB, a Swedish Iunited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated with KPMG International Cooperative (-KPMG International"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 
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1.4 Avgränsningar 

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

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 3-38 och 47-57 har endast granskats 
utifrån om informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna 
och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi  granskar inte alla siffror på nämnda sidor. 

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen. 

1.5 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser direktionens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av medlemskommunernas fullmäktige. 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 
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2. R2StiltEt Ev 1-cnr1S 

2.1 Förvaltningsberättelse 

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

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning. 

Vi har noterat att förbundets förvaltningsberättelse saknar några av de obligatoriska rubrikerna. Vår bedömning är dock att kommunen 
i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. 

2.2 Redovisningsprinciper 

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

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot 
RKRs gällande rekommendationer. 

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

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

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

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

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

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Notera att kommunalförbundets 
avg iftsfinansierade verksamheter inte omfattas av balanskravet. Redovisat balanskravsresultat omfattar förbundets skattefinansierade 
verksamheter inom de fyra medlemskommunerna. Resultatet inom de skattefinansierade verksamheterna kommer i enlighet med 
förbundsordningen regleras med respektive medlemskommun och således tillgodoföras alternativt belasta respektive 
medlemskommuns resultaträkning. 

Redovisat resultat för de skattefinansierade verksamheterna i kommunalförbundet uppgår totalt till -4,4 mnkr. Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar uppgår till -4,2 mnkr. Det innebär att förbundet inte bedöms klara kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans 2021. 

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

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet 
bedöms ej vara uppfyllt. 
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2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 

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

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

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

Kommentarer från vår granskning av de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning finns på efterföljande 
sidor. 

Vi noterar att direktionen i årsredovisningen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning 
uppnås 2021. 

© 2022 KPMG AB. a Swedish lunited liability company anda member finn of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International"), a 
Swiss entity. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Public 



     

aV gra 

        

fi:rtsatt 

   

g 

     

(-1 

< 

   

g 
2 

    

            

              

              

2.4.1 Finansiella mål 

I den av direktionen fastställda budgeten för 2021 finns två finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning, ett 
resultatmål avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmål avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Mål fastställda av direktionen Mål uppfyllelse 

För de skattefinansierade verksamheterna är +/-0 -4,4 mnkr Målet uppnås ej 
resultatmålet ett nollresultat före avräkning 
mot medlemskommunerna 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är +/-0 +1,1 mnkr Bedömning av måluppfyllelse saknas 
målsättningen att över tid redovisa ett 
nollresultat. 

De skattefinansierade verksamheterna uppvisar ett negativt resultat för året. Resultatmålet om ett nollresultat för de skattefinansierade 
verksamheterna uppnås därför inte 2021. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna visar för avfall- och återvinning ett negativt resultat på -1,6 mnkr och för VA ett överskott på 2,7 
mnkr. Vad gäller resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna är detta mål satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. 
Således är det inte klargjort över vilken tidsperiod som målet ska utvärderas. 

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts 2021. 
Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är vår bedömning att det inte går att utvärdera 
måluppfyllelsen utifrån hur målet är formulerat. 

Vi rekommenderar förbundet att tydliggöra målet för de avgiftsfinansierade verksamheterna genom att definiera vilken tidsperiod som 
avses för att göra målet mätbart. 
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Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. 
Mäts som antal ansökningar jämfört med tidigare år 
på dessa tjänster. För att ansökningarna ska räknas 
som godkända ska de uppfylla de formella kraven 
och/eller erfarenhetskraven 

Högre antal än 
föreg år, Utfall 
snitt 2020: 17,0 

Utfall snitt 
2021:15,3 

Målet uppnås ej 

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 2021 Måluppfyllelse 

 

Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått k 70 % 65% Målet uppnås ej 
ett bemötande i kontakten med SBB som 
kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE. 

Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än Rikssnitt 7,7% 6,4% Målet bedöms uppnås 
jämförbara rikssnittet i procent för 2021 

Förbundet ska erbjuda heltid som norm 25 tjänster av Målet bedöms uppnås 
totalt 26 
utannonserade 
tjänster heltid 
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2.4.2 Verksamhetsmål 

I den av direktionen fastställda budgeten för 2021 finns sex gemensamma verksamhetsmål antagna med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 
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2.4.2 Verksamhetsmål forts 

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Alla medarbetare upplever att roller och ansvar Första Ej utvärderat 
är tydliga — mäts i SAM-enkäten årsvis. Målet mätning 2022 
är en ökad kännedom, men då målet blir nytt 
2021 mäts förändringen först 2022. 

Minst 80% av medarbetarna anser att Mätning först 
bemötande och uppförande inom förbundet 2022 p g a 
präglas av respekt för varandra. Mäts i SAM pandemin 
årsvis med svarsalternativ JA, Delvis och Nej. 
Respekt är en del av vår värdegrund FÖRE 
och mäts även vartannat år i 
medarbetarundersökningen 

Ej utvärderat 

Vad gäller målet att förbundet ska erbjuda heltid som norm så framgår inte i målbeskrivningen hur måluppfyllelsen ska mätas. Förbundet 
har utgått från andel utannonserade tjänster som avser heltid, och då 25 av 26 tjänster (96%) avser heltid bedöms målet uppnås. Även 
målet att sjukfrånvaron ska ligga under det jämförbara rikssnittet bedöms uppnås. 

För två av målen, målet avseende kompetensförsörjning och målet avseende kommuninvånarnas upplevelse av bemötande i kontakten 
med SBB, bedöms inte målen uppnås. För resterande två mål har ingen utvärdering kunnat göras då inga mätningar har skett under 
2021 

För två av målen kan vi ej bedöma måluppfyllelsen utifrån hur dessa är formulerade och hur uppföljning sker. Vi vill framhålla vikten av 
att verksamhetsmålen bör vara specifika och mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse. 

Vår sammanfattande bedömning är att vi inte har kunnat bedöma om resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga målen, utifrån 
hur målen är formulerade och hur mätningen görs. 
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5,0% -5,5% Årets resultat inom skatte finansierade 
verksamheter i relation till driftsbidrag, % 

-3,9% 

2. R,sultEt Ev r_rEris (ninr3i- fortsEttnn[ 
2.5 Resultaträkning 

Belopp i tkr 2021 Budget 2021 2020 2019 

Verksamhetens nettokostnader -273 688 -197 746 -208 447 

Medlemsbidrag (drift- och investeringsbidrag) 292 459 223 568 209 151 

(varav driftbidrag) (110720) (107 559) (104 662) 

Verksamhetens resultat 18 771 25 822 704 

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltningen) -22 061 -19 252 -15 140 

Resultat efter finansiella poster -3 290 6 570 -14 436 

Resultat avgiftsfinansierade verksamheter 1 082 2 300 1 159 -7 713 

Resultat skattefinansierade verksamheter -4 372 0 5 411 -5 747 
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2.5 Resultaträkning forts 

Kommunalförbundets redovisade resultat för 2021 uppgår till -4,4 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till +1,1 
mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

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

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

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

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

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Balanslikviditet 

2. R2sultEt EV c (nrip3ri- futsEttriinr 
2.6 Balansräkning 

Belopp  i  tkr 

Balansomslutning 

Eget kapital 

Ansvarsförbindelse (pensionsförpliktelse) 

Redovisad soliditet 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

116 161 119 251 90 658 

-4 372 5 411 -5 746 

0 0 0 

neg 4,5% neg 

3 887 2 878 3 234 

112 274 116 373 87 424 

0 0 0 

0 1 753 23 

120 533 112 087 96 381 

93% 104% 91% 
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2.6 Balansräkning forts 

Vi har granskat balansräkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. Vi har dock noterat ett antal beloppsmässiga 
fel i vår revision av balansräkningen som kommenteras nedan. Dessa beloppsmässiga fel understiger dock vårt väsentlighetstal. 

Förbundet har under året bytt pensionsförvaltare från KPA till Skandia. Skandia har dock ej kunnat tillhanda någon uppgift om 
pensionsskuld per 2021-12-31, och därför har förbundet beräknat pensionsskulden per 2021-12-31 baserat på den prognos för 
2021-12-31 som KPA lämnat i samband med upprättandet av delårsbokslutet per 2021-08-31. Information om detta lämnas 
under resultaträkningen på sidan 40 i årsredovisningen. Beloppet för pensionsskulden är således uppskattat per 2021-12-31 
och det saknas bekräftelse från pensionsförvaltare om faktisk skuld per 2021-12-31. 

Förbundet klassificerar pensionsåtagandet avseende förmånsbestämd pension fel i balansräkningen. Pensionsförpliktelsen 
avseende förmånsbestämd pension (11,5 mnkr) är felaktigt klassificerad som kortfristig skuld i balansräkningen. Enligt RKR:s 
rekommendationer borde detta pensionsåtagande klassificeras som en avsättning i balansräkningen. Felklassificeringen har 
ingen resultateffekt. Klassificeringen får inte heller någon stor effekt på relevanta nyckeltal, eftersom det är inte påverkar 
balansomslutningen. Felklassificeringen påverkar dock nyckeltalet balanslikviditet. 

En beräkning av ofakturerade intäkter avseende återvinning och VA görs till bokslutet och ligger till grund för uppbokning av 
upplupen intäkt. Vi har dock konstaterat att beräknad upplupen intäkt för VA för december ej tagits upp i bokslutet, och 
motiveringen till detta är att beräknat belopp är väldigt preliminärt (gjordes på samma sätt i föregående års bokslut). Beloppet 
uppgår till ca 0,3 mnkr och avvikelsen är inte väsentlig. 

Vi har noterat vid granskningen att det finns mindre outredda differenser på ett antal balanskonton, bland annat kundfordringar 
och leverantörsskulder. Differenserna är inte väsentliga, men det är ändå viktigt att differenserna reds ut och rättas till. 
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2.7 Kassaflödesanalys 

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året. 
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys. 

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

2.8 Driftredovisning 

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för 
den löpande verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
direktionens sist beslutade budget. 

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

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen. 

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

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingen egen investeringsredovisning eftersom fastigheter och anläggningar ägs av 
respektive medlemskommun. Förbundet har endast gjort mindre investeringar i fordon och inventarier under året. Förbundets 
investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till totalt 2,0 mnkr under 2021. 

1 årsredovisningen finns tabeller presenterade över investeringar som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas 
räkning inom de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2021-12-31 och investeringsbudget för respektive 
investeringsprojekt. 
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3.1 Underlag till medlemskommunernas sammanställda redovisningar 

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

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

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

I VA-lagen ställs krav på att huvudmannen ska särredovisa resultat- och balansräkning för VA-verksamheten och att 
särredovisningen ska finnas tillgänglig för fastighetsägare samt övriga intressenter. Redovisningen av verksamheten ska följa 
regelverket om god redovisningssed. Syftet med särredovisning av verksamheten är att lämna information till VA-kollektivet att 
självkostnadsprincipen efterlevs, dvs, att avgifterna för verksamheten inte överstiger de faktiska kostnaderna. Särredovisningen 
syftar även till att utgöra beslutsunderlag till fastställandet av taxan. I tilläggsupplysningar ska även framgå hur kostnader som 
varit gemensamma med annan verksamhet har fördelats. (50 § VA-lagen) 
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I och med att kommunalförbundet bedriver VA-verksamhet på uppdrag av medlemskommunerna bör särredovisning av balans-
och resultaträkning tas fram per taxekollektiv. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning presenteras i likhet 
med tidigare år en resultaträkning i sammanfattning för respektive medlemskommun avseende VA-verksamheten, med uppgift 
om totala intäkter och totala kostnader. Dock finns ingen sammanhållen särredovisning av VA-verksamheten tillgänglig per 
taxekollektiv i form av resultat- och balansräkning. 

Enligt förbundet finns svårigheter att ta fram en sådan särredovisning per taxekollektiv. 

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

Vi rekommenderar att förbundet och medlemskommunerna gör en översyn av redovisningen inom VA-verksamheten för att 
huvudmännen ska kunna uppfylla VA-lagens krav på särredovisning av balans- och resultaträkning för respektive taxekollektiv. 
Rekommendationen kvarstår från föregående år. 
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Ingrid Ahlströms kulturfond årsredovisning 2021, dnr 
KS 22/00056 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2021 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond,  
daterad 2022-03-24 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2021 har utdelning från fonden skett med 10 000 kronor avseende 
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett överskott med 29 284 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 19 073 
kronor som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2021/2022 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En fjärdedel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 705 952 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2021/2022 uppgår det till 25 963 kronor.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om det finns något i 
årsredovisningarna för stiftelserna som sticker ut och/eller utmaningar, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) yttrar sig och ställer fråga om 
omtolkning/omformulering av syftet med stiftelserna, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Kjell Valegren (GL) ställer fråga om att få donationsviljan förändrad, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson, 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 



















Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond
Revisionsrapport 2021

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

2022-03-24
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Revision av Stiftelsen 
Ingrid Ahlströms 
Kulturfond.

Denna rapport syftar till att sammanfatta våra eventuella iakttagelser från revisionen av Stiftelsen 
Ingrid Ahlströms Kulturfond för räkenskapsåret 2021.

Rapporten fokuserar på eventuella iakttagelser från vår bokslutsgranskning. Denna ansats innebär 
att rapporten utgör en form av avvikelserapportering.
Rapporten är endast avsedd för stiftelseledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten. 
Denna rapport har stämts av med ekonomichef. 

Karlstad den 24 mars 2022

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Inledning
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1. Räkenskapsrevision
 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning
 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler
 Att stiftelsen har en god intern kontroll avseende viktiga rutiner

2. Förvaltningsrevision
 Att styrelse förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen
 Att beslut inte fattats som kan innebära skada för stiftelsen
 Att stiftelsens stadgar har följts
 Att stiftelsen fullgjort sina åtaganden gällande redovisning och betalning av skatter

Revision – två delar
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Vi har i räkenskapsrevisionen 
för år 2021 haft fokus på 
följande rutiner och poster.

Räkenskapsrevision
• Hantering av stiftelsens finansiella tillgångar 

Förvaltningsrevision
• Ekonomiska konsekvenser av beslut
• Styrelsens kontroll löpande under året
• Avstämning mot stadgar
• Skatter och avgifter

Revision - fokusområden
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Räkenskapsrevision:

Den upprättade årsredovisningen för Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning per 2021-12-31.

Förvaltningsrevision:

Vi har vid årets revision inte noterat några brister i förvaltningen av stiftelsen. 

Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond

Sammanfattning
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Stiftelsen makarna Larssons donation årsredovisning 
2021, dnr KS 22/00057 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation 2021 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation,  
daterad 2021-03-24 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 för Stiftelsen Makarna Larssons donation. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2021 har utdelning från fonden skett med 14 254 kronor avseende 
snöröjning, städning, fotvård, stöd till anhörig samt anskaffning av 
TV/dator. Totalt redovisar fonden ett överskott med 244 607 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 91 530 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2021/2022 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 4 648 129kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2020/2021 uppgår det till 677 696 kronor.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 



















Stiftelsen Makarna Larssons donation
Revisionsrapport 2021

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

2022-03-24
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Revision av Stiftelsen 
Makarna Larssons 
donation.

Denna rapport syftar till att sammanfatta våra eventuella iakttagelser från revisionen av Stiftelsen 
Makarna Larssons donation för räkenskapsåret 2021.

Rapporten fokuserar på eventuella iakttagelser från vår bokslutsgranskning. Denna ansats innebär 
att rapporten utgör en form av avvikelserapportering.
Rapporten är endast avsedd för stiftelseledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten. 
Denna rapport har stämts av med ekonomichef. 

Karlstad den 24 mars 2022

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Inledning
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1. Räkenskapsrevision
 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning
 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler
 Att stiftelsen har en god intern kontroll avseende viktiga rutiner

2. Förvaltningsrevision
 Att styrelse förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen
 Att beslut inte fattats som kan innebära skada för stiftelsen
 Att stiftelsens stadgar har följts
 Att stiftelsen fullgjort sina åtaganden gällande redovisning och betalning av skatter

Revision – två delar
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Vi har i räkenskapsrevisionen 
för år 2021 haft fokus på 
följande rutiner och poster.

Räkenskapsrevision
• Hantering av stiftelsens finansiella tillgångar 

Förvaltningsrevision
• Ekonomiska konsekvenser av beslut
• Styrelsens kontroll löpande under året
• Avstämning mot stadgar
• Skatter och avgifter

Revision - fokusområden
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Räkenskapsrevision:

Den upprättade årsredovisningen för Stiftelsen Makarna Larssons donation bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens resultat 
och ställning per 2021-12-31.

Förvaltningsrevision:

Vi har vid årets revision inte noterat några brister i förvaltningen av stiftelsen. 

Stiftelsen Makarna Larssons donation

Sammanfattning
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Stiftelsen Hanssonska donation årsredovisning 2021, 
dnr KS 22/00058 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation 2021 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation,  
daterad 2022-03-24 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 för Stiftelsen Hanssonska donation. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till donationens årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Under år 2021 har utdelning från fonden skett med 45 079 kronor avseende 
läkarvård och friskvård. Totalt redovisar fonden ett överskott med  
157 864 kronor. Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 58 935 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2021/2022 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 3 014 180 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2021/2022 uppgår det till 459 604 kronor.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 

 
- Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet 

disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2021 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2021 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 



















Stiftelsen Hanssonska donationen
Revisionsrapport 2021

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

2022-03-24



2© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved..

Document Classification: KPMG Confidential

Revision av Stiftelsen 
Hanssonska
donationen.

Denna rapport syftar till att sammanfatta våra eventuella iakttagelser från revisionen av Stiftelsen 
Hanssonska donationen för räkenskapsåret 2021.

Rapporten fokuserar på eventuella iakttagelser från vår bokslutsgranskning. Denna ansats innebär 
att rapporten utgör en form av avvikelserapportering.
Rapporten är endast avsedd för stiftelseledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten. 
Denna rapport har stämts av med ekonomichef. 

Karlstad den 24 mars 2022

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Inledning
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1. Räkenskapsrevision
 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning
 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler
 Att stiftelsen har en god intern kontroll avseende viktiga rutiner

2. Förvaltningsrevision
 Att styrelse förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen
 Att beslut inte fattats som kan innebära skada för stiftelsen
 Att stiftelsens stadgar har följts
 Att stiftelsen fullgjort sina åtaganden gällande redovisning och betalning av skatter

Revision – två delar
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Vi har i räkenskapsrevisionen 
för år 2021 haft fokus på 
följande rutiner och poster.

Räkenskapsrevision
• Hantering av stiftelsens finansiella tillgångar 

Förvaltningsrevision
• Ekonomiska konsekvenser av beslut
• Styrelsens kontroll löpande under året
• Avstämning mot stadgar
• Skatter och avgifter

Revision - fokusområden
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Räkenskapsrevision:

Den upprättade årsredovisningen för Stiftelsen Hanssonska donationen bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens resultat 
och ställning per 2021-12-31.

Förvaltningsrevision:

Vi har vid årets revision inte noterat några brister i förvaltningen av stiftelsen. 

Stiftelsen Hanssonska donationen

Sammanfattning
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Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2021, dnr 
KS 22/00050 
 
Beslutsunderlag 
Direktionen Bergslagens räddningstjänsts sammanträdesprotokoll 2022-02-23 
§ 1 
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2021 
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, daterad 2022-02-25 

 
Ärendet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och 
verksamhet under 2021 i en årsredovisning. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2021 och de 
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
BRT redovisar för räkenskapsåret 2021 ett positivt resultat på 471 tusentals 
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, 
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Årets resultat är bättre än budgeterat 
och beror på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt 
orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. I samband med bokslut har 
förbundet gjort en avstämning för trygghetslarmtaxan enligt nya 
beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 101 tusentals 
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kronor som fördelats utifrån medlemskommunernas antal aktiva larm i 
december 2021.  
 
 
Förbundet har även gjort en återbetalning av medlemsbidraget då 
förbundets resultat uppgick till ett överskott på 1,1 miljoner kronor när 
samtliga kostnader och intäkter bokförts. Direktionen fattade under hösten 
beslut om att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i 
balanskravsutredningen, vilket 2021 uppgick till drygt 649 tusentals 
kronor.  
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Skyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Förbundet har politiskt antagna övergripande mål som är nedbrutna i 
förebyggande verksamhet, operativ verksamhet och larmcentral. Direktionen 
har fastställt totalt sju mål kopplat till god ekonomisk hushållning, tre 
finansiella mål och fyra verksamhetsmål. Av årsredovisningen framgår att; 
samtliga tre finansiella mål är uppfyllda, att tre verksamhetsmål är uppfyllda 
och ett verksamhetsmål är delvis uppfyllt. Direktionen har även fastställt tolv 
säkerhetsmål/inriktningsmål med totalt 20 stycken tillhörande prestationsmål. 
I årsredovisningen är det i huvudsak prestationsmålen som utvärderas. Av 
totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som uppfyllda, fyra som delvis 
uppfyllda och två som ej uppfyllda. Verksamhetens förutsättningar för 
måluppnåelse har till viss del påverkats av Covid-19. Förvaltningens 
bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är god inom 
förbundet. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och 
avskrivningskostnader. 
 
Under 2021 har förbundet erhållit 7,4 miljoner kronor i driftbidrag från 
Hällefors kommun, en ökning mot föregående år med 0,3 miljoner kronor.  
 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 14,4 miljoner kronor, och 
totalt har 7,4 miljoner kronor förbrukats vid utgången av 2021 och 
anledningen till detta är bland annat förseningar i leveranser till viss del 
beroende på Corona-pandemin. Upphandlingen av ledningsfordon blev klar 
under året och leverans beräknas under 2022. De beredskapsfordon som 
förbundet tänkt investera i har inte funnits att upphandla under året, vilket 
gör att det kommer ske under 2022. Även byggnationen av förrådsbyggnad 
och arbetet med stationernas IT-nät kommer att färdigställas under 2022. 
Förbundet kommer att föra över 4,9 miljoner kronor för planerade och 
pågående investeringar till investeringsbudgeten 2022. 
 
Förvaltningen kan konstatera att överskottet som är för verksamhetsåret 2021 
ökar förbundets egna kapital till 40,5 miljoner kronor vid 2021 års utgång, 
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men överskottet kommer att återbetalas till medlemskommunerna under år 
2022 enligt ändrade principer för att inte bygga ytterligare eget kapital. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning för 2021 godkänns. 

 
- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 
 
--- 
 
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 
 
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning för 2021 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
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INLEDNING 
Direktionens tredje år i mandatperioden 2019–2022 och där arbetet också till stor del präglats av världsläget, 

som under föregående år. Ett år som för Direktionens mötesverksamhet åter till största delen har fått 

bedrivas på distans. Trots detta har årets processer genomförts utan att det inverkat på verksamheten. 

Direktionens ledamöter saknar dock det fysiska mötet, där vi trivs och utbyter erfarenheter. 

Ett av Direktionens arbete under 2021, har varit Räddningsregion Bergslagen. Direktionen avsåg tidigt att 

göra ett studiebesök i Örebro, men våra restriktioner gjorde detta omöjligt. Vi har fortlöpande informerats 

om utvecklingen och följer arbetet noga. 

En ändring i handlingsprogrammet för BRT har gjorts med anledning av förändring av vårt interna 

Insatsledarsystem. 

Från 2022 gäller nya föreskrifter från MSB för Lagen om Skydd mot Olyckor. Detta påverkar bland annat den 

redaktionella utformningen av vårt handlingsprogram, som därför skickades ut på remiss till 

medlemskommunerna och därefter beslutades av Direktionen den 8 december. 

Andra viktiga beslut under året, har varit en ny policy som styrmodell för hela verksamheten inom förbundet, 

som belyser och förtydligar samspelet mellan Direktionen och verksamheten. 

Förbundsledningen har gjort en utredning om en 6:e man i utryckningsstyrkan i Kristinehamn, som ska 

processas vidare under 2022. 

Direktionen har efter MBL-förhandlingar, beslutat om en tre-årsförlängning av förordnande som 

Förbundschef. 

På Direktionens oktobermöte beslutades om budget för 2022 och långtidsplan för 2023 och 2024. Förbundets 

budget har processats fram tillsammans med medlemskommunerna, där vi endast kunnat genomföra ett 

fysiskt möte med samrådsgruppen östra Värmland, i början av april. Budgetens godkännande av 

medlemskommunerna blev på distans i november. Generellt skall sägas att samtalstonen på dessa möten är 

mycket konstruktiv. 

Direktionens införande av en webbaserad styrelseportal, Team Engine, har blivit en succé. Här samlas alla 

styrdokument och handlingar till Direktionsmötena laddas också upp här. Varje ledamot i Direktionen kan 

logga in och uppdatera sig på styrdokument och handlingar inför våra möten. 

Internkontrollarbetet har för 2021 varit fokuserat på tänkbara brister inom IT-säkerheten. Ett arbete med ett 

intranät för BRT:s personal har också påbörjats under året. Förbundsledningen har bistått Direktionen med 

ett förslag till enkät för Direktionens egenutvärdering av sitt eget arbete. Direktionen har under 2021 fått ett 

antal nya ledamöter. Direktionen har haft samtal, dialog med våra revisorer den 8 december, för ömsesidigt 

utbyte och frågor. Samma upplägg genomförts under tidigare år och bedömningen av utfallet från dessa 

möten är mycket god. Revisionen uppmanar Direktionen att mera fortlöpande följa det systematiska 

arbetsmiljöarbetet utifrån personal- och kompetensförsörjning samt jämställdhet. 

Det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2021, återfinns i resultat- och balansräkning, med tillhörande 

bilagor. 

Direktionens ledamöter vill härmed avsluta år 2021, med att tacka all personal och förbundsledning för ett 

mycket bra arbete under ett mycket speciellt verksamhetsår.  

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst  

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

Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska 

insatsområdet är 140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och 

kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom 

området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. 

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

kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till 

att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små 

som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och 

effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på 

människa miljö och egendom begränsas. 

Den samlade resursen för förbundet består av cirka 200 medarbetare som till sitt förfogande har cirka 30 

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

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

ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.  

Sedan den 12 maj 2020 ingår förbundet i den gemensamma operativa ledningsorganisationen 

Räddningsregion Bergslagen. En samverkan som omfattar brand- och räddningsverksamheter i 42 

kommuner fördelade på fem län och 17 räddningstjänster. 

Insatsområde 

  

Räddningsstyrkor 

Heltidsbrandstationer 

Karlskoga 1+5 personer 

Kristinehamn 1+4 personer 

Deltidsbrandstationer:  

Filipstad 1+5 personer 

Storfors  1+4 personer 

Lesjöfors  1+4 personer 

Degerfors  1+4 personer 

Hällefors  1+5 personer 

Åtorp  1+1 personer 

Anspänningstider: 

Heltidsstationer: 1,5 min 

Deltidsstationer: 5 min 
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Politisk ledning  

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Räddningstjänst. Medlemskommunernas 

kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt handlingsprogram som sätter de yttersta 

ramarna för Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet.  

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

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

respektive medlemskommuns fullmäktige. 

I antagen förbundsordning är budgetprocessens arbetsordning angiven gentemot 

medlemskommunerna. 

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

verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst, behandlas alltid frågan i medlemskommunernas 

fullmäktige innan sanktion för beslut ges till förbundets direktion. 

Organisation  

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

respektive verksamhetsområden. Allt arbete bedrivs förbundsövergripande utifrån funktioner och 

områdesansvar. Direktionen har genom delegationsordningen gett förbundsledningen ett rationellt och 

ansvarsskapande arbetsförhållande.  

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

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

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

 

ORGANISATION

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Stab

Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral

Förbundschef

Förbundsdirektion Revision
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk       

Befolkningsminskning 

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

Löpande samverkan med 
medlemskommunerna 
(samrådsgrupp, ekonomichefsgrupp 
etcetera) 

Klimatförändring 

Större vädervariationer som 
orsakar översvämningar, 
skogsbränder och andra 
resurskrävande insatser  

Räddningstjänst-
avdelningen 

Ingår i gemensam 
räddningsorganisation, RRB  

Sämre ekonomi hos 
kommuner och 
företag kommande år 

Av ekonomiska skäl kan antalet 
bokade brandskyddsutbildningar 
minska.   Skyddsavdelningen 

För att möta upp problem med 
platsbundna utbildningar erbjuds 
digitala utbildningar. Utbildningar vi 
i nuläget inte tillhandahåller finns 
och frågan ligger fortfarande hos 
Brandskyddsföreningen.   

Pandemi 
Risk för smitta som begränsar 
verksamhetens förmåga. Förbundet 

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

Verksamhetsrisk       

Personal  

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

Räddningstjänst-
avdelningen 

Utöka poolanställningar inom 
heltidsstyrkorna. 
Rekryteringskampanjer för RIB 
(deltid) 

Längre sjukdom, 
tjänstledighet, 
avslutad tjänst eller 
liknande  

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

Svårt att ha beredskap för frånvaro 
av ordinarie personal, då många av 
arbetsuppgifterna sker efter 
delegation och kräver särskild 
utbildning (lägst Tillsyn A). På grund 
av detta är startsträckan för en 
nyrekryterad lång. Utforska 
möjlighet att fördela uppgifter som 
inte kräver delegation 
(brandutbildningar) på annan 
personal så att återstående 
ordinarie personal kan fokusera på 
uppgifter som kräver särskild 

utbildning/delegation.  

IT-störningar/angrepp 

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

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

Finansiell risk       

Finansieringsrisk Inköp av räddningsfordon Förbundet 

Upprättande av långtidsplan för 
investeringar för att kunna skapa en 
god likviditetsplanering i förbundet. 

Minskade intäkter 
Minskad efterfrågan av 
brandskyddsutbildningar. Skyddsavdelningen 

Digitala motsvarigheter till 
traditionella kurser finns tillgängliga. 
Utbildningar vi i nuläget inte 
tillhandahåller finns och frågan 
ligger fortfarande hos 
Brandskyddsföreningen.  
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Händelser av väsentlig betydelse  

Restriktionerna för att undvika Covid-19 stramades åt under de första månaderna men har efter 

sommaren sakta börjat att lättats upp. På brandstationerna som ingår i Region Värmland har 

utryckningspersonal erbjudits vaccination redan under tidig vår och nu har även övrig personal fått 

vaccin.  

Under senhösten har det återigen satts in restriktioner då en ny våg av covid-19 kommit, de flesta i 

utryckningsstyrkorna har hunnit med att få en tredje dos vaccin. Förbundets sjukfrånvaro ligger på 

normal nivå och är lägre i jämförelse med föregående år.   

Utökningen av brandman pool på stationerna Kristinehamn och Karlskoga har fallit väl ut och förutom 

minskade övertidskostnader så är vinsten att tjänsterna underlättar semesterplaneringen, möjligheten 

att kunna täcka upp vid frånvaro samt att övningsverksamheten på RIB-stationerna får en ökad kvalité. 

Detta behöver utvecklas ytterligare och planen är att utöka personalpoolen med ytterligare en brandman 

pool.  

Pandemin fortsätter att påverka den uttryckande verksamheten. Å ena sidan är larmfrekvensen något 

lägre än normalt och de olyckor som har inträffat/inträffar hanteras lika professionellt och effektivt som 

före pandemin, å andra sidan har många planerade övningar och andra aktiviteter tvingats ställas in, 

skjutits upp eller på annat sätt förändras – på sikt kan detta innebära en kvalitetsförsämring för BRT.   

Ett arbete pågår med att ta fram mätbara aktiviteter på skiftlagsnivå för heltidsstationerna och detta har 

startats upp under året. Exempel på uppgifter som ska göras är insatskort, insatsförberedande 

kartläggning, informationsinsatser med mera.  

Förbundsledningen har fått i uppdrag av direktionen att utreda möjligheten till en sjätte brandman i 

Kristinehamn. En rapport kommer att lämnas under 2022. 

Pandemins fortsättning har gjort att skyddsavdelningens verksamhet påverkats. Ärendehantering sker 

som vanligt, tillsyner LSO/LBE utförs där så är möjligt och externutbildning har erbjudits platsbundet då 

samhällets restriktioner så medgivit. Övrig tid har externutbildning erbjudits uteslutande digitalt. 

Intresset att prioritera brandutbildning för personal har dock varit fortsatt svalt, att döma av antalet 

anmälningar till erbjudna kurstillfällen.   

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, har slutits med Region Värmland vilket kommer att 

innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen. När dessa utbildningar 

kommer att kunna genomföras är i dagsläget oklart. 

En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska bedrivas i förbundets 

samtliga medlemskommuner, och samtliga medlemskommuner erbjöds liknande upplägg. Detta har lett 

till att BRT i år träffat 23 klasser, cirka 480 elever, i RIB-kommunerna. 

Under våren skapades tre korta informationsfilmer där innehållet riktade sig mot livräddningsutrustning 

på badplats, brandsäkerhet på campingplats samt eldning utomhus. Filmerna har publicerats genom de 

QR-koder som har anslagits runt om på förbundets badplatser, campingplatser och grillplatser. Filmerna 

har även publicerats på förbundets Instagram-konto. Under juni – augusti har 2 874 visningar gjorts.,  

Projektet med att Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där trygghetslarm finns 

placerade också gör en översiktlig kontroll av brandskyddet är nu i gång. Kontroller 

ifrån 284 bostadsbesök har registrerats och bland annat kan noteras att fungerande och monterade 
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brandvarnare (eller motsvarande) finns i fler än 93% av bostäderna samt att så allvarliga 

brandskyddsbrister bedömts förelegat att kontakt med samordnare/socialförvaltning tagits i fyra fall.  

Larmcentralens nya organisation som trädde i kraft 11 januari har slagit väl ut och fungerar bra. De två 

tjänster som innefattar poolpass har använts som ersättare för vakanser i schemat på 30 arbetspass 

under året och de har även täckt upp ett flertal pass under semestermånaderna. Årets semestervikarier 

har fungerat väldigt bra och larmcentralen har fått behålla tre av dem som timvikarier under hösten.  

Larmcentralen har under våren jobbat mycket med att få egna larm att synas och presenteras i 

ledningscentralen Räddningsregion Bergslagens system. Nästa steg är att jobba vidare med egna dragna 

larm via Celabs system.  

Alla sex medlemskommuner har skrivit på trygghetslarmsavtal enligt nya taxe-modellen och 

Länsstyrelsen har förlängt avtalet för larmcentralens bevakning av deras fältpersonal.  

Samarbetsavtal för personlarm är skrivet och tjänsten kommer att kunna erbjudas våra 

medlemskommuner. Det sista arbetet för färdigställande av tjänsten i Karlskoga påbörjades i slutet av 

året och tjänsten startar i början av 2022. 

På samrådsmötet i november 2020 beslutades en modell för budgetprocessen för förbundet, där årliga 

budgetdiskussioner förs inför varje nytt budgetår. I samband med detta bestämdes också att förbudet 

ska reglera balanskravsresultatet årligen vid överskott gentemot medlemskommunerna. Vid eventuella 

underskott kommer en separat diskussion att tas. Under året fattade direktionen beslut om 

resultatregleringen. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten  

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, 

mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 

2020–2023 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för 

sin verksamhet motsvarande period.  

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

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

vara till minst hälften uppfyllt. Uppföljning av målen presenteras i delårsrapport och årsredovisning. 

Den samlade bedömningen av årets måluppfyllelse är god. Förbundet har fortfarande arbete att göra när 

det gäller vissa rutiner och hur de följs upp. Förbundsledningen kommer arbeta vidare med att förankra 

de politiska målen i organisationen. Tyvärr har pandemins restriktioner gjort att vissa uppdrag försenats 

och i vissa fall inte kunnat utföras.  De mål som är delvis uppfyllda eller inte alls uppfyllda har samtliga 

kopplingar till arbetssätt/mätmetoder eller pandemins restriktioner. 

Förebyggande verksamhet     

Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

1. Den enskilde skall genom effektiv 

tillsyn och information erhålla 

största möjliga trygghet gentemot 

brand och explosion. (olyckor) 

1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur 

fördelning och prioritering av 

tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall 

göras till 100% på prioriterade objekt.  

Målet delvis uppfyllt. 

78 % av de prioriterade 

objekten är tillsynade 

under året. Pandemins 

restriktioner har medfört 

att samtliga tillsyner inte 

kunnat genomföras.   

  

1b. Upprätthålla kompetensen hos de 

som arbetar med förebyggande 

brandskydd. Kompetenskraven anges 

i tillsyns-planen. 

Målet uppfyllt. 

100 % har Tillsyn A  

  

1c. Personal i utryckningsstyrkan skall 

sammanlagt genomföra minst 30 

verksamhetsbesök per år enligt 

framtagen mall. 

Målet ej uppfyllt. 

På grund av rådande 

restriktioner har endast 

två verksamhetsbesök 

varit möjliga att 

genomföra under året.  

  

1d. 100 % av kända tillbud och 

bränder på skolor som är relaterade 

till barn och ungdomar följs upp. 

Målet uppfyllt. 

De fyra fall som kommit 

till förbundets kännedom 

har följts upp på det sätt 

berörda parter bedömt 

lämpligt i det aktuella 

fallet (möte med berörda 

elever, polisanmälan 

etcetera). 
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Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

2. Antalet bostadsbränder skall 

minska. 

2a. Andelen fungerande brandvarnare 

och släckutrustning i bostäder ska 

öka. Vid inträffade bostadsbränder 

skall minst 85% av bostäderna ha haft 

fungerande brandvarnare. 

Målet delvis uppfyllt. 

Förbundet ska upplysa 

om vikten av 

brandvarnare i hemmet 

via förbundets 

informationskanaler.  

Förbundet har under året 

utvecklat ytterligare 

informationsvägar med 

hjälp av QR-koder där 

invånarna kan ta del av 

brandskyddsinformation 

på ett enkelt och tydligt 

sätt. 

Tyvärr finns det i 

dagsläget inget bra sätt 

att få ut statistik över 

fungerande brandvarnare 

i hemmet från 

verksamhetssystemet.  

  

2b. Aktiv information exempelvis 

genom hembesök, hemsidor och 

utbildning skall ske för att höja 

medvetenheten om brandskyddet. 

Målet uppfyllt.  

En enkel inventering av 

brandskyddet har gjorts 

av Larmtekniker i 

samband med deras 

ordinarie besök i 

bostäder med anledning 

av trygghetslarm. Bland 

annat kan noteras att vid 

284 bostadsbesök fanns 

fungerande och uppsatta 

brandvarnare (eller 

motsvarande) i fler än 

93% av bostäderna. I fyra 

fall har bristerna bedömts 

som så allvarliga att 

samordnare/ 

socialförvaltning 

meddelats.  

  

2c. Vid varje bostadsbrand skall 

räddningstjänsten göra 

dokumenterade efterbesök när 

människor skadats eller stora värden 

förstörts. 

Målet uppfyllt.  

En rutin för att följa upp 

dokumenterade 

efterbesök har skapats 

och införts under året.  
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3. Människor som bor och vistas 

inom räddningstjänstområdet kan 

erbjudas utbildning inom 

brandskydd och övriga delar av 

räddningstjänstförbundets 

kompetensområde. 

3a. Medverka till att varje skola med 

grundskoleelever regelbundet 

utbildar alla ungdomar (elever) i 

årskurs 2 och 5. 

Målet uppfyllt.  

Alla skolor i förbundet, 

inklusive kommuner med 

RIB-stationer, har 

kontaktats med 

information angående 

brandutbildning för 

skolelever (BUSE) och så 

långt restriktioner tillåtit 

har också avslutande 

stationsbesök eller 

motsvarande genomförts. 
 

  

3b. Minst 1500 personer ska årligen få 

utbildning kring brandsäkerhet. 

Målet delvis uppfyllt. 

På rund av rådande 

restriktioner och minskad 

efterfrågan har endast 52 

av 91 planerade 

utbildningstillfällen 

genomförts och 987 

personer utbildats. 
 

 

Operativ verksamhet 

Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

1. Räddningstjänsten skall 

genomföra räddningsinsats inom 

godtagbar tid och på ett effektivt 

sätt i de fall där den enskildes egen 

förmåga ej räcker till. 

1. Vid pågående insats kan 

beredskapsstyrkorna omfördelas. I 

medlemskommunernas tätorter skall 

beredskapen organiserats så att 

annan insatsstyrka kan komma till 

tätortens brandstation snarast 

möjligt, dock senast inom 30 minuter. 

Målet uppfyllt. 

Måluppfyllelse 96 % 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 14–16 (177 larm). 

Två avvikelser har 

noterats, både med 

godtagbara förklaringar. 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 29–31 (105 larm). 

Tio avvikelser har 

noterats i svarstider. I nio 

av dessa berodde 

avvikelsen på 

översvämning i flera 

fastigheter vilket förklarar 

de långa svarstiderna, då 

man får ta dem i tur och 

ordning utifrån en 

prioritering. Den tionde 

avvikelsen berodde på en 
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brand i terräng som var 

mycket svårtillgänglig. 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 40–41 (43 larm). En 

avvikelse har noterats, 

den berodde på att 

olyckan inträffat långt ut 

på landsbygden med en 

framkomsttid som 

översteg 30 minuter. 

2. Räddningsinsatserna skall utföras 

på ett tryggt och säkert sätt och 

med rätt kompetens. 

2. Övningar och kompetensutbildning 

genomförs i planerad omfattning.  

Målet uppfyllt. 

Inga avvikelser 

rapporterade.  

3. Följa upp och ta till vara på 

erfarenheter från inträffade 

händelser. 3a. Alla dödsolyckor skall följas upp. 

Målet uppfyllt. 

Under året har fem 

dödsolyckor inträffat, 

dessa har rapporterats 

och följts upp enligt 

framtagen rutin.  

  

3b. En årlig statistik för inträffade 

händelser skall tas fram. 

Målet uppfyllt. 

Resultaten presenteras 

under räddningstjänst-

avdelningens nyckeltal.  

  

3c. Varje år skall minst åtta händelser 

utredas. 

Målet uppfyllt. 

12 händelser har 

utvärderats/utretts under 

perioden  

4. Utrustning och fordon vårdas så 

att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet 

kan upprätthållas. 

4. Alla fordon och utrustning ska vara 

kontrollerade och godkända. Antalet 

avvikelser pga. bristande underhåll 

ska vara ”0”. 

Målet uppfyllt. 

Inga avvikelser 

rapporterade och inga 

tillbud gällande fordon 

eller utrustning har 

rapporterats.  

5. Räddningstjänsten skall kunna 

fungera på ett godtagbart och 

effektivt sett även vid över tiden 

utdragna händelser. 

5. En årlig övning ska genomföras i 

syfte att utveckla ledningssystemet 

för att kunna hantera såväl dagliga 

händelser som flera samtidiga 

pågående insatser. 

Målet uppfyllt. 

Detta sker kontinuerligt 

inom RRB som dagligen 

hanterar 20–30 larm på 

Räddningscentralen för 

RRB och dessutom sker 

löpande utbildning och 

övning inom området 

Ledning.  
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Larmcentral 
      

Inriktningsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

Larmcentralen bör fortsätta arbetet 

med att knyta till sig fler kommunala 

fastigheter/ verksamheter när det 

gäller automatiska brandlarm och 

tekniska larm. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

fastighetsavdelningar för att kartlägga 

eventuella larm som inte är knutna till 

Larmcentralen. 

Målet uppfyllt. 

Larmcentralen har 98 % 

av kommunernas larm. 

Kvarstående 2 % avser 

kommunala 

fastighetsbolag.  
 

Larmcentralen bör ha möjlighet 

utifrån kommunernas önskemål, 

även bevaka kommunernas objekt 

och fastigheter via 

kamerabevakning. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

säkerhetssamordnare för att öka 

medvetenheten kring möjligheterna 

med kameraövervakning. Antalet 

kameraövervakade objekt bör öka 

över tid.  

Ingen uppföljning gjord 

för perioden. 

Ingen av 

medlemskommunerna 

använder sig av denna 

teknik idag. 
 

Larmcentralen ska öka antalet 

nattillsyn med kamera för brukare 

som har trygghetslarm inom 

medlemskommunerna. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas socialtjänst 

Målet delvis uppfyllt. 

Det har tyvärr varit lågt 

intresse från våra 

medlemskommuner för 

denna tjänst och i 

dagsläget finns fyra 

kameror inkopplade. 

Samarbete uppstartat 

med en kommun som 

gäller både nattkameror 

och andra digitala tjänster 

som kan erhållas med de 

nya 5G trygghetslarmen. 

 

Larmcentralen ska arbeta 

förebyggande hos brukare med 

trygghetslarm. 

Trygghetskontroll genomförs i 

samband med installation av 

trygghetslarm. 

Målet uppfyllt. 

Under året är 284 

kontroller genomförda.  
 

 

Internkontroll 

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

verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett 

besluta om ett antal verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå 

beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall utföra den interna 

kontrollen.  
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Direktionen skall inför valet av punkter för varje års internkontroll göra en bedömning av risker inom 

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

sammanställning av tänkbara punkter för internkontroll med värdering av sannolikhet och påverkan för 

respektive punkt. Då lagkrav och verksamheten förändras utifrån hur samhället förändras göras det en 

översyn om nya punkter bör läggas till eller inaktuella punkter måste tas bort.  

Direktionen har fastställt att internkontroll 2021 omfattar följande kontroller inom 

räddningsavdelningen: Punkt 39 Brister i IT säkerhet, backup, intrångsskydd  

En kartläggning av förbundets samtliga system har genomförts och internkontrollrapporten kommer att 

presenteras på direktionsmötet i februari 2022. 
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Väsentliga personalförhållanden  

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av 

kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov. Det finns heltidsanställd 

personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.  Räddningstjänstpersonal i beredskap 

(RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och Åtorp. Kravet för RiB-personal är 

bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen. 

För året uppgår personalkostnaden till 68,3 mkr (67 mkr) vilket motsvarar 95 % av den totala budgeten 

för personalkostnader (71,5 mkr). Förbundet köper in tjänsten för lönehantering av Kristinehamns 

kommun samt pensionshantering av KPA pension. 

Antalet anställda  
Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst under 2021 uppgick till 196 personer, 85 

heltidsanställda och 111 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).    

Under året har fyra deltidsbrandmän valt att sluta på egen begäran och en har valt att gå i pension. Även 

en heltidsanställd styrkeledare har valt att gå i pension. Under de närmsta fem åren har ytterligare 13 

medarbetare, varav 12 inom utryckningsstyrka, möjlighet att sluta sina anställningar genom 

pensionsavgång.  För att klara årets sommarsemester för heltidsbrandmän har 13 semestervikarier 

rekryterats.  

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya. För att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän har det tagits fram 

en ny folder med information som ska delas ut till företag på respektive orter. Under året har nio nya 

deltidsbrandmän rekryterats.  

Sjukfrånvaro  
Restriktionerna för att undvika Covid-19 stramades åt under de första månaderna. Under senhösten kom 

en ny våg av smittspridning och restriktionerna återinfördes i organisationen. På brandstationerna som 

ingår i Region Värmland har utryckningspersonal erbjudits vaccination och nu har även övrig personal 

har fått vaccin. Förbundets sjukfrånvaro ligger på normal nivå och är lägre i jämförelse med föregående 

år.  

Tillbud- och olycksrapportering  

Det har under 2021 inkommit 18 rapporterade arbetsskador/tillbud/avvikelser varav sex avser någon 

form av personskada medan resten avser brister i utrustning/material eller yttre faktorer. Skadorna följs 

upp systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att 

minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- 

och kemdykning samt i interna reglementen.  

Företagshälsovård  
All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har 

hälsokartläggningar vart tredje år.  Hälsoundersökningarna sköts av företagshälsovården, för närvarande 

har förbundet avtal med VarnumHälsan. Årets hälsoundersökningar för personal i 

utryckningsorganisationen klara.  

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

anställda. Tillsammans med fackliga representanter och huvudskyddsombud har förbundet regelbundna 
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samverkansmöten under året. Skyddsombuden på förbundets alla stationer samverkar i egna träffar en 

gång per år samt tillsammans med förbundschef och HR-specialist en gång per år.   

Jämställdhet  
Räddningstjänsten skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att främja 

jämställdheten inom organisationen. Förbundet ska aktivt arbeta med attitydfrågor och skapa en 

arbetsplats med både kvinnor och män. Vid likvärdig kompetens i samband med nyrekrytering ska en 

jämn könsfördelning eftersträvas.   

Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är 21 och av dessa är det åtta som är i utryckningstjänst.  På 

brandstationen i Åtorp är det en kvinna som är nytillträdd stationschef. Vid nyrekrytering läggs det stor 

vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor, bland årets semestervikarier på brandmannasidan har två av 

vikarierna varit kvinnor.   

Lönekartläggning har genomförts under hösten 2021 och ligger till grund för lönebildningen 2022. 

Resultatet av lönekartläggningen är att det inte finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 

män inom förbundet.  

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

genom att medarbetare utbildas via MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Beslut om att 

en brandman ska gå räddningsledning A och att en styrkeledare ska gå räddningsledning B under året 

har tagits. För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs 

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

att underhålla befintlig kompetens.   

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på 

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

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

åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.     

Under hösten har ett flertal av stationschefer och skyddsombud på våra deltidsstationer genomgått 

utbildningen ”Bättre arbetsmiljö, BAM.  

Framtid och förväntad utveckling  
Då förbundet inom en femårsperiod har 12 personer, varav nio befäl, som har möjlighet att gå i pension 

kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning.     

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya. Samverkan med våra medlemskommuner, för att locka fler 

kommunanställda att söka till deltidsbrandman, har påbörjats. Förbundet har även tagits fram en ny 

folder med information om jobbet som deltidsbrandman som ska delas ut till företag på respektive 

orter.  

Organisationen har från och med 1 januari 2021 förstärkts med ytterligare poolbrandmän, för att ur ett 

arbetsmiljöperspektiv försöka säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, 

föräldraledighet, sjukdom med mera. Målet finns att kunna utöka med ytterligare poolbrandmän för att 

kunna erbjuda fyra veckors sammanhängande semester. I nuläget måste semestern fördelas, för att 

upprätthålla rätt kompetens, i tre perioder varav en period endast innehåller tre veckors 

sammanhängande semester.  
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Organisationen kommer fortfarande att behöva utvecklas och ambitionen är att i framtiden kunna utöka 

styrkan i Kristinehamn med en sjätte brandman i beredskap.  Resultatet kommer att bli en högre 

operativ förmåga än i nuläget och en stor ökning av förmågan dagtid. En stark organisation dagtid 

kommer att gynna hela förbundet ur operativ aspekt och även att öka förbundets förmåga att stödja och 

utveckla verksamheten.   

Nyckeltal personal 

Anställda 2020 2021  

Total personal 187 196  

  - varav heltidsanställda 821 86  

  - varav räddningspersonal i beredskap 105 110  

 Kvinnor 21 21  

 Män 166 175  

 Kvinnor % 11,2 10,7  

 Män % 88,8 89,3  

Förtroendevalda - Direktion/Revision 22 22  

Personalomsättning % 2020 2021  

Heltid 2,6 1.2  

Räddningspersonal i beredskap 3,1 4,7  

 Pension 2020 2021  

Pensionsavgångar 5 2  

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 14 13  

 - varav i utryckningsstyrka (heltid) 12 12  

Sjukfrånvaro % 2020 2021 

Total sjukfrånvaro 3,64 2,50 

Långtidsjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro 33,67 39,18 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 3,07 1,14 

Sjukfrånvaro 30–49 år 2,68 2,40 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 5,06 3,09 

Sjukfrånvaro kvinnor 10,16 7,80 

Sjukfrånvaro män 2,49 1,51 

Personalkostnader, tkr  
(inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. pensionskostnader) 

2020 2021 

Direktion 204 189 

Revision 60 58 

Stab 3 136 3 051 

Räddningstjänst 53 987 54 598 

Skyddsavdelning 3 405 3 635 

Larmcentral 6 217 6 725 

Totalt 67 009 68 256 

  

 
1 Två vakanser fanns under 2020 som är tillsatta 2021. 
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Förväntad utveckling  

Kompetensförsörjningen, främst bland befäl, kommer att bli en stor utmaning då det kommer att vara 

stora pensionsavgångar inom den närmsta femårsperioden. 

Sommarsemester för brandmän är fortfarande problematisk då det är svårt att erbjuda fyra veckors 

semester under sommarperioden samtidig som andra ledigheter såsom föräldraledighet ska läggas ut. 

Rekryteringsunderlaget för semestervikarier som är brandmän eller håller på att utbilda sig till brandmän 

är inte så stort då det är hård konkurrens om sommarvikarier mellan landets räddningstjänster. 

Organisationen kommer även att behöva förstärkas ytterligare genom att utökas med fler 

poolbrandmän. 

Räddningsavdelningen har två viktiga ledord i sitt fortsatta arbete; Likvärdighet & Utåtriktat. Med 

likvärdighet menas att alla som drabbas av en olycka inom Bergslagens Räddningstjänsts område ska få 

samma kvalité på hjälpen oavsett var olyckan inträffar. Detta innebär att våra brandmän ska ha likvärdig 

utrustning och kompetens för de vanligaste olyckstyperna. Ordet utåtriktat innebär enkelt uttryckt att 

den utryckande verksamheten ska arbeta mer med olycksförebyggande arbetsuppgifter, det vill 

säga sådana uppgifter som Skyddsavdelningen hanterar.  

Organisationen kommer fortfarande att behöva utvecklas och ambitionen är att i framtiden kunna utöka 

styrkan i Kristinehamn med en sjätte brandman i beredskap.  Resultatet kommer att bli en högre 

operativ förmåga än i nuläget och en stor ökning av förmågan dagtid. En stark organisation dagtid 

kommer att gynna hela förbundet ur operativ aspekt och även öka förbundets förmåga att stödja och 

utveckla verksamheten. 

 

Räddningsavdelningen behöver fortsatt göra årliga fordonsinvesteringar på tunga fordon i 

kostnadsintervallet 3,5 – 7 mkr för att upprätthålla en fungerande vagnpark för verksamhetens ändamål. 

Variationerna på beloppet beror på den typ av fordon som behöver bytas ut, lägst kostnad för 

resursfordon tankbil och högst kostnad för resursfordon hävare/maskinstege. 

Räddningstjänsten blir alltmer teknikberoende och därmed krävs allt fler informationsbärare som 

datorer, tablets, mobiltelefoner men även nya programvaror och abonnemang till dessa 

informationsbärare. Detta kommer att ge ökade kostnader för att tillgodose behovet, utvärdering av 

behovet innan anskaffning är därför viktig. 

För att personalen ska stå väl rustad för att hantera en mängd olika typer av olyckor behövs utbildning 

och övning. Det kan förväntas ett ökat behov av utveckling av BRT:s övningsanläggningar men även att 

resurser avsätts för att kompetensutveckla personalen, även i detta avseende behövs ytterligare pool-

brandmän för att underlätta insatsövningar och utbildningar. 

Ökat samarbete mellan de olika räddningstjänstorganisationerna som ingår i RRB och att man drar fördel 

av varandras resurser i såväl övning/utbildning som dagliga arbeten exempelvis underhåll fordon, 

slangtvätt med mera. 

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, har slutits med Region Värmland vilket kommer att 

innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen. När dessa utbildningar 

kommer att kunna genomföras är i dagsläget oklart. 
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Externa utbildningar i digital form är här för att stanna, även om platsbundna utbildningar sannolikt 

kommer att återkomma i någon omfattning då pandemins restriktioner lättas upp. För att kunna 

genomföra bättre digitala utbildningar har förbundet satsat på att bygga en enkel filmstudio på stationen 

i Kristinehamn. Den har inneburit en avsevärt ökad kvalité för både kursdeltagare och instruktörer. 

Dessutom har filmstudion använts vid intern utbildning, bland annat mot RIB-stationerna men även för 

att producera filmklipp av olika slag i egen regi.   

Personalläget inom skyddsavdelningen har förändrats under 2021, då en medarbetare varit tjänstledig 

sedan oktober, och vid årsskiftet valt att avsluta sin tjänst. Under slutet av året har förberedelser för 

nyrekrytering inletts.  

Med start 2021 har en form av enklare tillsynsverksamhet bedrivits i de bostäder som Larmcentralens 

larmtekniker besöker. I samband med utsättning och annan form av underhåll av trygghetslarm har 

larmteknikerna samtidigt gjort en enklare bedömning av brandskyddet och den individuella förmågan att 

hantera brand eller tillbud. Där särskild risk bedöms ha förekommit har kontakt tagits med socialtjänsten 

eller motsvarande i aktuell kommun för vidare åtgärder. Genom att larmteknikerna via trygghetslarmen 

har tillträde till bostäder, dessutom bostäder där de boende generellt har större svårigheter att hantera 

tillbud av olika slag, når förbundet åtminstone en viss andel av den annars ur tillsynsvinkel 

svårhanterade objektsgruppen bostäder. 

På samrådsmötet i november 2020 beslutades en modell för budgetprocessen för förbundet, där årliga 

budgetdiskussioner förs inför varje nytt budgetår. I samband med detta bestämdes också att förbudet 

ska reglera balanskravsresultatet årligen vid överskott gentemot medlemskommunerna. Vid eventuella 

underskott kommer en separat diskussion att tas. Under året fattade direktionen beslut om 

resultatregleringen. 
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Fem år i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017 

       
Årets resultat (tkr) 471 385 -43 212 595 

       
Omsättning (tkr) 21 091 20 018 18 306 28 208 17 629 

       
Verksamhetskostnad (tkr) 110 375 107 741 112 605 108 199 100 385 

       
Självfinansierad verksamhetskostnad (%) 19,11 18,58 16,26 26,07 17,56 

       
Nettokostnad (tkr) 89 284 87 724 94 299 79 991 82 756 

       
Medlemsbidrag (tkr) 90 341 88 404 95 382 80 124 83 275 

       
Avskrivning (tkr) 3 936 4 020 3 801 3 726 3 543 

       
Finansnetto (tkr) -603 -1 223 -1 262 0 -8 

       
Investeringar (tkr) 7 357 5 986 3 514 5 237 4 853 

       
Avsatt till pensioner (tkr) 60 505 59 311 55 818 47 716 52 050 

Ansvarsförbindelse pension (tkr) 39 821 40 188 41 739 47 275 52 469 

       
Balansomslutning (tkr) 149 096 145 255 133 922 127 853 134 338 

       
Eget kapital (tkr) 40 465 39 994 39 609 39 652 39 439 

       
Soliditet (%) 27 28 30 31 29 

Kassalikviditet (%) 104 115 122 120 122 

Likviditet (tkr) 25 366 20 996 14 654 17 858 14 434 

       
Antal anställda (ej semestervikarier) 196 187 196 179 179 

 - varav räddningstjänstpersonal i beredskap 110 105 112   
Sjukfrånvaro (%)  2,50 3,64 3,26 4,37 6,63 

       
Antal invånare i förbundet  85 270 85 473 85 973 86 295 86 701 

       
Nettokostnad/invånare, kr 1 046 1 025 1 096 926 954 

Medlemsbidrag/invånare, kr 1 059 1 034 1 109 928 960 
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Ekonomisk redovisning  

Årets resultat 

Årets resultat är ett överskott på 471 tkr (385 tkr), vilket är bättre än budgeterat och beror på reavinster 

vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster för kortsiktiga placeringar. 

I samband med bokslut har förbundet gjort en avstämning för trygghetslarmstaxan enligt den nya 

beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 101 tkr (353 tkr) som fördelats utifrån 

medlemskommunernas antal aktiva larm i december 2021.  

Förbundet har gjort en återbetalning av medlemsbidraget då förbundets resultat uppgick till ett 

överskott på 1,1 mkr (3,5 mkr) när årets samtliga kostnader och intäkter bokförts. Direktionen fattade 

under hösten beslut om att förbundet reglerar det överskott som blir kvar i balanskravsutredningen, 

innan återbetalning av medlemsbidrag, vilket 2021 uppgick till 649 tkr (3,2 mkr). 

Främsta anledningarna till överskottet på 1,1 mkr är lägre personalkostnader på grund av färre larm och 

arbetsgivaravgifter för unga, ersättning för de tjänster förbundet har i Räddningsregion Bergslagen 

(RRB), återbetalning av medlemsbidrag från RRB, lägre avskrivningskostnader samt minskning av skuld 

för okompenserad tid.  

Verksamhetens intäkter 

Under året har förbundet mer intäkter än budgeterat trots delvis inställd externutbildning. Ökade 

intäkter för bland annat RRB, trygghetslarm, tillsyner och årsavgifter väger upp de minskade intäkter för 

utbildningsverksamheten.  

Den intäktsbudget som är lagd för obefogade larm har tidigare varit högre än verkliga förhållanden. Från 

2021 har förbundet en budget som speglar verkligheten när det gäller intäkterna och når upp till 94 % av 

budget. 

Under stora delar av året har pandemins restriktioner medfört att den platsbundna externa 

utbildningsverksamheten har fått ställas in. Under året har endast några få platsbundna utbildningar 

genomförts. Däremot har de digitala utbildningarna kunnat genomföras och det gör att intäktsbortfallet 

för året inte blev så stort som prognosen visade efter augusti. De totala intäkterna för 

utbildningsverksamheten uppgår till 61% av budget vilket resulterar i -264 tkr.  

Förbundet har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader samt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 

unga på totalt 143 tkr (893 tkr) under 2021. 

Årets reavinster uppgår till 275 tkr (354 tkr). 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader uppgick till 68,3 mkr (67 mkr) exklusive pensionskostnader, vilket blev 3,2 mkr lägre 

än budgeterat. Det är åter ett år som har påverkats av pandemin vilket även märks på förbudets 

personalkostnader, främst på deltidsstationerna där det har varit cirka 60 färre larm jämfört mot budget. 

Under året har sjukfrånvaron varit förhållandevis låg vilket medför lägre kostnader för både vikarier och 

övertidsersättningar.  

Även personalkostnader för utbildning av RiB ligger lägre än budget då endast en deltidsbrandman har 

utbildats klart under året. Tre personer kommer att gå Grib 2 utbildningen under 2022. 
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I och med att insatsledarsystemet gjordes om under året har delar av beredskapsersättningen minskat 

och förbundet har haft en tjänstledighet som kommer återbesättas under 2022 vilka båda genererar ett 

överskott. 

Semesterlöneskulden har endast ökat med 66 tkr (438 tkr) och skuld för upplupna löner har minskat 

med 192 tkr (-318 tkr) jämfört med föregående år. Skulden inkluderar arbetsgivaravgift inklusive 

avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension (40,15%).  

Företagshälsovården blev något dyrare än budgeterat, men inom den prognos på 900 tkr som förbundet 

räknat med. Vissa kostnader har tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittskyddsavgifter. 

Under nästa år kommer ny upphandling av företagshälsovård att genomföras och nytt avtal beräknas 

vara klart till halvårsskiftet. 

På grund av förseningar i många av årets investeringar blev det ett överskott på 470 tkr för årets 

avskrivningskostnader. I investeringsplanen fanns också inköp av rökskydd med, men då det inte 

kvalificerar sig som en investering med tanke på inköpspriset så har dessa inköp belastat driften med 

cirka 600 tkr. 

Förbundet har under hösten kunnat genomföra arbetsmiljöförbättrande åtgärder på samtliga stationer, 

exempelvis ergonomisk kontorsutrustning som kontorsstolar samt höj- och sänkbara skrivbord, IT-

utrustning, möbler, gymutrustning, förvaringsmöjligheter för exempelvis slang med mera. Även 

förnyelse av larmkläder, skyddshjälmar, skyddskläder och arbetskläder har genomförts. 

För att förbättra förbundets resurs när det gäller KEM-olyckor har två kärror köpts in med tillhörande 

material och dessa är placerade på stationerna i Kristinehamn och Karlskoga.  

Förbundet har haft några kostsamma reparationer och underhåll under året för de tyngre fordonen. Det 

överskott som tidigare prognostiserats för fordon blev tyvärr ett mindre överskott på 104 tkr då 

reparation- och drivmedelskostnaderna ökade under årets sista månader. Även en större reparation av 

förbundets slangtvätt genomfördes under hösten till en kostnad av 95 tkr. 

Pandemins restriktioner har även medfört att kostnaderna för kurs, konferens och halkkörning är något 

lägre än budgeterat.  

På grund av att mobiloperatörerna kommer att släcka ned 2G- och 3G-nätet måste utbyte av befintliga 

trygghetslarm ske senast vid utgången av 2025. Utbyten till ny teknik kommer att bli kostnadsdrivande, 

men till att börja med så kommer inköpen göras inom befintlig budget så långt det är möjligt. Under 

2021 har 360 nya larm köpts in (594 tkr) och det är totalt cirka 2 600 larm som behöver bytas ut fram till 

sommaren 2025. 

Räddningsregion Bergslagen 

Från den 12 maj 2020 ingår Bergslagens Räddningstjänst i den nya gemensamma systemledningen för 

Räddningsregion Bergslagen (RRB), en samverkan mellan 17 räddningsorganisationer. 

Under året har förbundet haft fem anställda som har en del av sin tjänst i RRB och som förbundet får 

ersättning för. Årets intäkter för dessa tjänster har uppgått till 848 tkr (557 tkr).  Medlemsbidraget 

uppgick till 1, 2 mkr (773 tkr) och vid bokslutsavstämning för RRB fick förbundet en återbetalning på 147 

tkr (123 tkr).  

Den statliga ersättningen för utökad systemledning ingår i årets medlemsbidrag 
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Finansiella intäkter och kostnader 

Förbundet har 3,5 mkr i kortfristiga placeringar enligt beslutad placeringspolicy och vid årets slut 

redovisas 196 tkr (31 tkr) i orealiserade vinster. 

Den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden uppgår till 785 tkr (1,2 mkr) 

exklusive löneskatt. 

Placerade medel 

Under 2020 arbetades en placeringspolicy fram i förbundet för att kunna göra kortsiktiga placeringar av 

kapital som inte används i den dagliga driften, så kallad överlikviditet. 

Tillsammans med rådgivare från Nordea har totalt 3 mkr placerats i nedanstående portfölj där allt kapital 

är klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen är dessa värderade till verkligt värde och 

årets orealiserade vinster är tillgodoförd årets resultat. 

Placerade medel (tkr) 
Anskaffnings-
värde 

Marknadsvärde 
2021-12-31 

Värdeutveckling 
(tkr) 

Värdeutveckling 
(%) 

Nordea Swedish Bond Stars 525 523 -2 -0,43% 

Nordea Klimatfond 50 74 24 48,55% 

Institutionella Aktiefonden Sverige 125 171 46 36,97% 

Institutionella räntefonden långa placeringar 1 050 1 037 -13 -1,19% 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A 475 650 175 36,85% 

Nordea Asian Stars A 75 70 -5 -6,27% 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A 
growth (SEK) 700 700 0 0,04% 

Summa 3 000 3 226 226 7,55% 

 

Pensionskostnader 

I posten verksamhetskostnader ingår förbundets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som 

avser värdesäkring av pensionsskulden redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.  

Budgeten 2021 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2019. Under 2021 har 

pensionskostnaderna påverkats av det beslut som SKR tog den 23 april 2021 om att anpassa RIPS till nytt 

livslängdsantagande. KPA räknade med att kostnadsökningen blir 3,1 % på ansvarsförbindelsen och 5,4 % 

på avsättningen. Kostnadsökningen ger mindre effekt på åtaganden som inte är livsvariga, exempelvis R-

SAP för brandmän i utryckningstjänst.  

Vid årets slut blev pensionskostnaden -2,6 mkr (409 tkr) mot budgeterat och reglering har gjorts i den 

del av medlemsbidraget som avser pensionskostnader. 

I tabellen nedan presenteras framtida pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos den 

31 december 2021. 

Pensionskostnader, tkr 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 

Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL 2 297 2 347 2380 2 391 2394 2304 

Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL 827 875 906 953 1007 1058 

Skuldförändring exkl. särskilda beslut 219 -1 668 -3737 -3 611 -2470 -938 

Skuldförändring särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Finansiell kostnad 975 1 494 1 968 1 643 1913 1980 

Utbetalningar ansvarsförbindelse 3 381 3 262 3 221 3 121 2909 2768 
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Utbetalningar exkl. särskilda beslut 2 665 5 222 7 284 7 126 6541 4984 

Utbetalningar särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Totalt 10 364 11 532 12 022 11 623 12 294 12 156 

I balansräkningen vid bokslut 2021 finns en upparbetad pensionsskuld på 60,5 mkr (59,3 mkr) och 

motsvarande fordran finns uppbokad mot medlemskommunerna för att på sikt finansiera kommande 

pensionsutbetalningar.  

Förbundets upparbetade pensionsskuld i ansvarsförbindelsen (pensionsavsättning intjänad till och med 

1997-12-31) uppgår till 39,8 mkr (40,2 mkr) vid utgången av 2021. Denna pensionsskuld kommer att 

sjunka med 9,9 mkr enligt KPA:s prognos fram till och med 2026. 

Beräkningstidpunkt 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 

Ansvarsförbindelse 39 821 37 702 35 620 33 494 31 638 29 948 

Avsatt till pensioner exkl. särskilda beslut 60 505 60 331 58 562 56 594 56 038 57 080 

 

Balanskravsresultat  

Årets resultat uppgår till 471 tkr (386 tkr) och från det ska realisationsvinster på 275 tkr (354 tkr) samt 

orealiserade vinster på kortfristiga placeringar 196 tkr (31 tkr) räknas bort, vilket innebär att förbundets 

balanskravsresultat är 0 tkr (1 tkr). 

Förbundet har inget tidigare underskott som ska återställas. Då förbundet historiskt har en god ekonomi 

med bra både soliditet och kassalikviditet har beslut tagits om att återbetala medlemsbidrag vid 

överskott efter balanskravsjusteringar. I samband med bokslut 2021 gjordes en återbetalning till 

medlemskommunerna på 649 tkr (3,2 mkr). 

Balanskravsutredning (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Årets resultat enligt resultaträkningen 471 386 

Reducering av samtliga realisationsvinster -275 -354 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -196 -31 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  0 1 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv     

Användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat 0 1 
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Mål kopplat till  god ekonomisk hushållning   

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett 

klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.  

God ekonomisk hushållning tolkas i Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser ska användas där 

de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i 

förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska 

resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.  

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida 

handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar 

med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid. 

Den samlade bedömningen för målen kopplade till god ekonomisk hushållning är att måluppfyllelsen är 

god. Med tanke på den rådande pandemin och de restriktioner som har funnits har tillsynsmålet 

påverkats i de fall där myndighetsgemensam tillsyn ska genomföras, men uppfyllts i den grad som under 

omständigheterna har varit möjligt för förbundet.  

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning: 

 

Bergslagens Räddningstjänst ska ha en ekonomi i balans och en beredskap att möta ekonomiska risker och 

oförutsedda händelser. Verksamhetens årliga nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.  

Målet är uppfyllt då förbundet presenterar ett överskott för 2021. 

Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel. 

Målet är uppfyllt då samtliga investeringar har finansierats med egna medel. 

Förbundets banklikviditet ska inte underskrida 3 mkr. 

Målet är uppfyllt då banklikviditeten inte har underskridit 3 mkr under året och vid bokslut uppgår till 

25,4 mkr.  

Till detta ska även den kortfristiga fordran som finns mot medlemskommunerna räknas med. Vid 

utgången av 2021 uppgår den till 1,8 mkr. 

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja utryckning inom 

angiven anspänning tid enligt handlingsprogram, (exklusive insatser med fördröjd tidsangivelse som kan 

härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen). 

Målet är uppfyllt.  

Uppföljning har skett på samtliga larm under vecka 7, 18, 29 och 40. Totalt har 84 larm granskats. Ingen 

avvikelse finns på bemanning. 18 mindre avvikelser finns avseende riktvärdet för anspänningstiden – 

bedömningen är att dessa kan härledas till kommunikation/teknik. Avvikelserna har inte påverkat 

insatserna.  

Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning och 

prioritering av tillsynsobjekten sker. * 

Målet är delvis uppfyllt. 
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Tillsyner har utförts enligt tillsynsplan, så långt pandemins restriktioner har medgett. Fem av de 

prioriterade verksamheterna tillsynades inte då de tillsynas myndighetsgemensamt med Länsstyrelsen 

och Länsstyrelsen ställde av olika anledningar in dessa tillsyner under 2021.  

Under året har totalt 233 tillsyner utförts varav 65 prioriterade objekt.  

*För 2021 anger tillsynsplanen att totalt 560 objekt finns registrerade för tillsyn där minst 208 tillsyner ska genomföras under 2021, 

varav 83 prioriterade objekt.  

Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån 

medlemskommunernas och Bergslagens Räddningstjänsts interna efterfrågan av larmtjänster. 

Målet är uppfyllt.  

Larmcentralen följer utbyte och förnyelse av teknik, datorer enligt upprättat teknikschema. Förbundets 

egna automatlarm är med i systemet som Räddningsregion Bergslagen (RRB) använder och med 

statustryckningar från bilarna. 

Arbetet med att synliggöra egna larm från larmcentralen för ledningsplatsen inom RRB är påbörjat. 

Personalomsättningen inom räddningspersonal i beredskap ska understiga 7 %.   

Målet är uppfyllt.  

Under året har fem personer slutat av vår räddningspersonal i beredskap och nio nyrekryteringar har 

gjorts. Personalomsättningen under året har varit 3,8 %.      
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DRIFTREDOVISNING 

(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 Budget 2021 Avvikelse 2021 

Stab      

Intäkter 2 853 3 799 2 840 14 

Kostnader -18 195 -20 736 -21 400 3 205 

 - varav revision -273 -265 -279 6 

 - varav pensionskostnader -10 583 -12 887 -13 187 2 604 

Nettokostnader stab -15 342 -16 937 -18 561 3 219 

      

Räddningstjänst      

Intäkter 6 040 5 905 6 155 -115 

Kostnader -78 255 -75 153 -78 483 227 

Nettokostnader räddningstjänst -72 215 -69 248 -72 328 113 

      

Skyddsavdelningen      

Intäkter 1 312 1 019 1 525 -214 

Kostnader -3 758 -3 498 -4 232 474 

Nettokostnader skyddsavdelningen -2 446 -2 479 -2 707 260 

      

Larmcentralen      

Intäkter 14 294 13 544 13 745 549 

Kostnader -14 161 -12 898 -13 745 -416 

Nettokostnader larmcentralen 133 646 0 133 

      

Summa nettokostnader -89 870 -88 019 -93 595 3 725 

Medlemsbidrag 90 341 88 404 93 595 -3 254 

Verksamhetens resultat 471 386 0 471 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 14,4 mkr, varav 4,4 mkr är överfört från 2020 och 1,3 

mkr beslutat tilläggsanslag för förrådsbyggnad. Totalt har 7,4 mkr förbrukats (51 %) vid utgången av 

2021 och anledningen till detta är bland annat förseningar i leveranser till viss del beroende på Corona-

pandemin. Upphandlingen av ledningsfordon blev klar under året och kostnaden beräknas uppgå till 

cirka 1,1 mkr inklusive utrustning och leverans beräknas under 2022. De beredskapsfordon som 

förbundet tänkt investera i har inte funnits att upphandla under året, vilket gör att det kommer ske 

under 2022. Även byggnationen av förrådsbyggnad och arbetet med stationernas IT-nät kommer att 

färdigställas under 2022. 

Genomförda investeringar under året är bland annat färdigställande av släckbilen till Storfors, en VW 

transporter, gym-utrustning samt investeringar på övningsplatserna i Kristinehamn och Karlskoga. Den 

nya släckbilen till Degerfors levererades i slutet av året och det återstår lite kompletterande utrustning 

innan den tas i bruk. Den planerade investeringen av rökskydd har köpts in på driftbudgeten då inköpet 

inte kvalificerar sig som en investering. 

Den investering som avser Kristinehamns station på totalt 2 mkr kommer att tas upp för beslut då 

utredningen är klar och en total kostnadsbild kan presenteras för direktion. 

Förbundet kommer att föra över 4,9 mkr för planerade och pågående investeringar till 

investeringsbudgeten 2022. 

I tabellen nedan redovisas förbundets materiella investeringar för 2021. 

Investeringsredovisning (tkr) Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

IT-investeringar 500  500 

Fysisk träning 160 160  

Inventarier övrigt 200 64 136 

Utryckningsfordon Storfors 2 350 2 350  

Utryckningsfordon Degerfors 4 500 4 147 353 

Ledningsfordon 1 000  1 000 

Beredskapsfordon inklusive utrustning 1 050 526 524 

Rökskydd 650  650 

Övningsplats Kristinehamn 100 31 69 

Övningsplats Karlskoga 100 72 28 

Övningsplats Filipstad 50   50 

Friska Brandmän Kristinehamns station 300   300 

Förrådsbyggnad 1 300   1 300 

Utryckningsmaterial/Teknikutrustning 400   400 

Kristinehamns station 1 700   1 700 

Färdigställande utbildningsplats Kristinehamn 30 8 22 

Totalsumma 14 390 7 357 7 033 
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RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, FINANSIERINGSANALYS 

Resultaträkning  

Resultaträkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 Budget 2021 Avvikelse 2021 

       
Verksamhetens intäkter 2 21 091 20 018 20 782 -309 

Verksamhetens kostnader 3 -106 439 -103 721 -108 652 -2 213 

Av- och nedskrivningar 4, 9 -3 936 -4 020 -4 400 -464 

Verksamhetens nettokostnader  -89 284 -87 724 -92 270 -2 986 

       
Medlemsbidrag 5 90 341 88 404 93 595 3 254 

Statsbidrag 6 17 929 91 74 

Resultat före finansnetto  1 074 1 609 1 416 342 

       
Finansiella intäkter 7 222 31 0 -222 

Finansiella kostnader 8 -41 -18 -18 23 
Finansiell kostnad för pensionsskuld 
(exkl. löneskatt) 8 -785 -1 236 -1 398 -613 

            

Årets resultat   471 386 0 -471 
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Balansräkning  

Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och inventarier 9 36 646 33 237 

Summa anläggningstillgångar  36 646 33 237 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar     
Fordran medlemskommuner 10 60 505 59 311 

Kortfristiga fordringar  11 26 579 29 179 

Summa fordringar  87 084 88 490 

     
Kortfristiga placeringar 12 3 226 2 531 

Kassa och bank 13 22 140 20 996 

     
Summa omsättningstillgångar  112 450 112 018 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  149 096 145 255 

     

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

     
Eget kapital 14 -40 465 -39 994 

Därav årets resultat  -471 -386 

     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner 15 -60 505 -59 311 

     
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 16 -48 125 -45 950 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -149 096 -145 255 

     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 18 39 821 40 188 

Beräkning från KPA 2021-12-31     
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Finansieringsanalys  

Finansieringsanalys (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  471 386 

Justering för gjorda av- och nedskrivningar 4, 9 3 936 4 020 

Justering för rörelsekapitalets förändring 17 918 3 139 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital  5 325 7 545 

     
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  1 407 -495 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  2 175 7 455 

Medel från den löpande verksamheten  8 907 14 505 

     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -7 357 -5 986 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  289 354 

Medel från investeringsverksamheten  -7 069 -5 632 

     
Finansieringsverksamhet     
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran  0 0 

Medel från finansieringsverksamhet  0 0 

     
Årets kassaflöde  1 839 8 873 

Likvida medel vid årets början 12, 13 23 527 14 654 

Likvida medel vid årets slut  25 366 23 527 
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NOTER 
Not 1 – Redovisningsprinciper 

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska gen en rättvisande bild över Bergslagens 

Räddningstjänst finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som 

framgår av den kommunala redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) 

och god redovisningssed. 

Grundläggande redovisningsprinciper 

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.  

Utställda kundfakturor, överstigande 5 tkr, efter den 31 december som avser redovisningsperioden har 

bokförts som tillgång och tillgodoförts på periodens resultat. 

Skulder har tagits upp till bokfört värde. 

Leverantörsfakturor och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har 

bokförts som skuld och belastat periodens resultat. 

Löner för räddningspersonal i beredskap (RiB), timlöner, ersättningar för obekväm arbetstid samt övertid 

och skuld för semester har bokats upp som interimsskuld. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen.  

De påslag som använts är följande: 

Arbetsgivaravgifter enligt lag  31,42 % 

Avtalsförsäkringar     0,03 % 

Kollektivavtalad pension    8,70 % 

Summa sociala avgifter  40,15 % 

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt 

har redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som 

kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %. 

Kortfristiga placeringar har värderats till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar har belastat 

årets resultat. 

Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga 

avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år 

och med en total utgift på ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.  

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som 

åsattes inventarierna. 

Avskrivningar 

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med 

investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna 

påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga 

livslängden hos Bergslagens Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).  



Årsredovisning 2021 

33 

Brand- och räddningsfordon   20 år 

Bilar och andra transportmedel   7–10 år 

Maskiner   5–10 år 

Inventarier    5–10 år 

 

Not 2 - Intäkter (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Myndighetsutövning 751 617 

Trygghetslarm 11 358 10 821 

Tekniska larm (årsavgifter) 3 583 3 289 

Hyror 777 781 

Avtal 2 204 1 944 

 - varav RRB 848 557 

Automatlarm (onödiga larm och hisslarm) 1 685 1 751 

Utbildning 416 258 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 275 354 

Övriga intäkter 42 203 

Summa intäkter 21 091 20 017 

    
Not 3 - Kostnader (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Personalkostnader -68 297 -67 009 

Pensionskostnader -9 723 -11 583 

Revision -215 -205 

 - varav granskning för delårsrapport och årsredovisning -50 -50 

Medlemsavgift RRB -1 007 -620 

Lokalhyror -8 082 -8 117 

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -4 882 -2 671 

Reparation och underhåll -1 869 -1 783 

Kostnader för transportmedel -1 054 -948 

Försäkringar -527 -494 

Övriga verksamhetskostnader -10 784 -10 292 

Summa verksamhetens kostnader -106 439 -103 722 

    
Not 4 - Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Planmässiga avskrivningar -3 930 -3 991 

Utrangeringar -6 -29 

Summa avskrivningar -3 936 -4 020 

    
Not 5 - Kommunala medlemsbidrag (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Kristinehamn 25 488 24 929 

Karlskoga 31 925 31 170 

Filipstad 11 185 11 107 

Hällefors 7 369 7 148 

Degerfors 10 157 9 901 

Storfors 4 218 4 150 

Summa kommunala medlemsbidrag 90 341 88 404 

    
  



Årsredovisning 2021 

34 

Not 6 - Statliga bidrag (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

MSB 12 36 

Skatteverket 5 893 

Summa statliga bidrag 17 929 

    
Not 7 - Finansiella intäkter (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Orealiserade vinster kortfristiga placeringar 222 31 

Summa finansiella intäkter 222 31 

    
Not 8 - Finansiella kostnader (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Dröjsmålsränta på leverantörsfakturor 0 0 

Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt -785 -1 236 

Orealiserade förluster placeringar -26 0 

Bankkostnader -14 -18 

Summa finansiella kostnader -825 -1 254 

    
Not 9 - Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående värde 75 926 71 793 

Årets investeringar 3 210 4 133 

Pågående investeringar 4 147 1 853 

Årets försäljningar/utrangeringar -1 049 -1 852 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 235 75 926 

    
Ingående av- och nedskrivningar -42 689 -40 521 

Årets avskrivningar -3 930 -3 991 

Årets försäljningar/utrangeringar 1 030 1 823 

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -45 589 -42 689 

    
Planenligt restvärde 36 646 33 237 

    
Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar    
Maskiner 1 380 1 591 

Inventarier 1 976 2 002 

Bilar och andra transportmedel 27 128 25 090 

Byggnadsinventarier i annans fastighet 1 098 1 547 

Övriga maskiner och inventarier 916 1 218 

Pågående investeringar 4 147 1 790 

Planenligt restvärde 36 646 33 237 

    
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)    
Maskiner och inventarier 21 19 
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Not 10 - Fordran medlemskommuner (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad pensionsskuld 
från och med 1998 som hanteras via upprättade reverser. 60 505 59 311 

 - varav Kristinehamn 16 698 16 361 

 - varav Karlskoga 20 539 20 117 

 - varav Filipstad 7 907 7 759 

 - varav Hällefors 5 415 5 318 

 - varav Degerfors 6 796 662 

 - varav Storfors 3 151 3 095 

    
Not 11 - Kortfristiga fordringar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 18 195 18 705 

Övriga kortfristiga fordringar 2 519 1 411 

Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld 1 794 5 189 

Interimsfordringar 4 071 3 874 

Summa kortfristiga fordringar 26 579 29 179 

    
Not 12 - Kortfristiga placeringar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Nordea Swedish Bond Stars 525 450 

Nordea Klimatfond 50 50 

Institutionella Aktiefonden Sverige 125 100 

Institutionella räntefonden långa placeringar 1 050 1 000 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A 475 475 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A growth (SEK) 700 425 

Nordea Asian Stars A 75 0 

Orealiserad värdereglering vid året slut 226 31 

Summa kortfristiga placeringar 3 226 2 531 

    
Not 13 - Kassa och bank (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Nordea 22 140 20 996 

    
Not 14 - Eget kapital (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående eget kapital -39 994 -39 608 

Återställande av eget kapital 0 0 

Årets resultat -471 -386 

Summa eget kapital -40 465 -39 994 

    
Not 15 - Avsättningar (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsavsättningar -48 692 -47 731 

 - varav förmånsbestämd ålderspension (FÅP) -13 447 -10 928 

 - varav särskild avtalspension -35 094 -36 719 

 - varav pension till efterlevande -103 -30 

 - varav PA-KL och äldre avtal -48 -54 

Löneskatt på pensionsavsättningar -11 813 -11 580 

Summa avsättningar -60 505 -59 311 
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Avsatt till pensioner    
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt -59 311 -55 818 

Nya förpliktelser under året -3 859 -6 072 

 - varav ränteuppräkning -599 -576 

 - varav basbeloppsuppräkning -376 -960 

 - varav ändrat livslängdsantagande i RIPS -2 135 0 

 - varav nyintjänad pension -690 -4 549 

 - varav pension till efterlevande -113 -1 

 - varav övrig post 53 14 

Årets utbetalningar 2 665 2 579 

Summa avsatt till pensioner -60 505 -59 311 

    
Aktualiseringsgrad 99% 99% 

    
Not 16 - Kortfristiga skulder (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Leverantörsskulder -9 143 -3 621 

Personalens källskatt -1 266 -1 406 

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 214 -4 427 

Semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 521 -4 454 

Upplupen arbetsgivaravgift, december -1 295 -1 422 

Löneskatteskuld -5 299 -541 

Avgiftsbestämd ålderspension -2 181 -2 232 

Övriga interimsskulder -20 206 -27 845 

Summa kortfristiga skulder -48 125 -45 950 

    
Not 17 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt 1 194 3 493 

Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -275 -354 

Summa justering för rörelsekapitalets förändring 918 3 139 

    
Not 18 - Ansvarsförbindelser 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder     
eller avsättningar    
Ingående ansvarsförbindelse -40 188 -41 739 

Försäkring IPR 0 0 

Ränteuppräkning -337 -345 

Basbeloppsuppräkning -347 -849 

Utbetalningar 3 381 3 559 

Ändring av diskonteringsränta 0 0 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS -2 009  
Aktualisering 0 0 

Övrig post -321 -813 

Utgående ansvarsförbindelse -39 821 -40 188 
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VERKSAMHETERNA 

Förbundsstab  
Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en 
sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben 
ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet. 

Årets verksamhet 

Samarbetet med Karlskoga kommuns IT-avdelning startades upp under slutet av 2020 och under 2021 

har arbetet med våra stationers nät påbörjats. Tyvärr har pandemin medfört förseningar i leveranser 

vilket gör att arbetet kommer färdigställas under 2022. 

Arbetet med att ta fram en gemensam grafisk profil för förbundet har genomförts och nya mallar har 

skapats.  

Under året har förbundets styrande dokument setts över och dokumenten kommer att uppdateras 

löpande framöver. 

Årets resultat 

Årets resultat blev ett överskott på 3,2 mkr (422 tkr) vilket främst beror på 2,6 mkr lägre 

pensionskostnader, orealiserade värdeförändringar på placerade medel, lägre avskrivningar samt lägre 

arvodes- och personalkostnader. 

Budgeten för pensionskostnaderna 2021 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2019. 

Under 2021 har pensionskostnaderna påverkats av det beslut som SKR tog den 23 april 2021 om att 

anpassa RIPS till nytt livslängdsantagande. KPA räknade med att kostnadsökningen blir 3,1 % på 

ansvarsförbindelsen och 5,4 % på avsättningen. Kostnadsökningen ger mindre effekt på åtaganden som 

inte är livsvariga, exempelvis R-SAP för brandmän i utryckningstjänst. Under året var prognosen 1,3 mkr 

lägre pensionskostnader men i samband med den prognos som KPA lämnade i slutet av året blev 

pensionskostnaderna 2,6 mkr lägre än budgeterat. Den minskade kostnaden har reglerats mot den del i 

medlemsbidraget som kommunerna betalar in för pensionskostnader. 

Nyckeltal 

Förbundsstaben har inga nyckeltal att rapportera. 

Framtid 

Ett samarbete med Handelshögskolan i Göteborg har inletts för att kartlägga förbundets 

hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Under våren kommer genomförandet att ske och en 

nulägesanalys presenteras. Det fortsatta arbetet kommer att vara upprättande av policys och riktlinjer 

inom området. 

Inom förbundsstaben finns uppdraget att se över arkivhantering och möjligheten att införa E-arkiv samt 

införande av intranät. På grund av de restriktioner som har varit under året har tidplanen försenats. 

Staben kommer att initiera arbetet med införande av E-tjänster tillsammans med IT-avdelningen i 

Karlskoga.  

  



Årsredovisning 2021 

38 

Räddningstjänst  

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även 
ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner. 

Årets verksamhet 

I Karlskoga och Kristinehamn har två brandman pool tillsatts permanent från och med 1 januari 2021 

efter en provperiod under 2020 där det visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt med minskade kostnader 

vid sjukdom, semester eller annan kortare frånvaro. Ytterligare positiva effekter är att varje skiftlag har 

en extra brandman vilket ger att man ofta är en extra person i utryckningsstyrkan (1+5 i 

Kristinehamn och 1+6 i Karlskoga) som är till fördel vid insatser och det gagnar även förbundet i stort för 

transporter, övningsverksamhet, underhåll och annat väsentligt arbete.  

Efter en provperiod och utvärdering så har ändringen av förbundets insatsledarsystem genomförts. 

Under första kvartalet 2021 beslutade direktionen om ändringen i handlingsprogrammet och numera så 

finns bara en Insatsledare i beredskap för förbundet. Det är sex personer som försörjer denna 

funktion där två utgår från Kristinehamn och fyra utgår från Filipstad. Vid framtida rekryteringar till 

denna funktion kommer tjänstgöringsplatsen att styras till antingen Kristinehamn eller Karlskoga.  

Den nya släckbilen har levererats till Storfors och har tagits i drift. Nu pågår byggnation av nästa släckbil 

som ska till Degerfors och förhoppningsvis blir den klar för levereras innan årsskiftet 2021/2022.  

Station Lesjöfors kommer inför sommaren att få en förmågehöjning då terrängfordonet som tidigare 

varit placerad i Filipstad flyttas till Lesjöfors. Förflyttningen görs framför allt av strategiska skäl men det 

finns även en stor kompetens avseende terrängfordon hos personalen i Lesjöfors.  

Ett skiftlag i Karlskoga har tagit fram en arbetsmodell för erfarenhetsåterföring och utveckling av det 

operativa arbetet. Modellen bygger på AAR-konceptet (After Action Review) och det kommer att 

implementeras i hela förbundet framöver för att få en mer lärande och utvecklande organisation.  

Ett arbete pågår med att anpassa förbundets förmåga att hantera kemikalierelaterade olyckor. Den 

befintliga lastbil med utrustning som står placerad i Karlskoga kommer att utgå och ersättas av 

släpkärror med utrustning. Förbundet kommer att ha två släpkärror, en i Karlskoga och en i Kristinehamn 

och därmed ha samma förmåga på de två heltidsstationerna.  

Mot slutet av året genomfördes utbildningsdagar för drönarpiloter i RRB där förbundet stod som värd 

för utbildningen och den genomfördes i Karlskoga. Tanken är att det ska finnas ett antal brandmän bland 

skiftpersonal som förutom Insatsledare (IL) och Regional Insatsledare (RIL) ska kunna använda sig av 

detta verktyg vid händelser.  

Generellt upplevs det i förbundet att Räddningsregion Bergslagen fungerar mycket bra och att man får 

det stöd som man behöver på olycksplats.  

STÖRRE HÄNDELSER  

Under året 2021 har BRT haft 31 större händelser som inneburit ganska stora personella insatser (insats 

som krävt minst 30 personaltimmar totalt).  

Dessa insatser har under perioden bestått av 20 brand i byggnad (4 i Filipstad, 3 i Kristinehamn, 3 i 

Karlskoga, 2 i Storfors, 1 i Degerfors, 1 i Hällefors, 2 i Örebro, 1 i Kumla, 1 i Laxå, 1 i Lindesberg och 1 i 

Vansbro). Personskador har rapporterats vid två av dessa bränder.  
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Vidare har det inträffat 2 mark-och skogsbränder; Hällefors (avbränd yta på ca 20 000 kvm) och Storfors 

(avbränd yta på ca 60 000 kvm) 2 drunkningar, båda med dödlig utgång, en trafikolycka i vardera 

Hällefors och Vansbro samt totalt 5 larm gällande översvämning/vattenläcka i Degerfors, Filipstad, 

Hällefors, Kristinehamn och Karlskoga.  

32 personer har avlidit i samband med larm som förbundet varit inblandade i (sjukvårdsrelaterade 

larm, flyghaveri, drunkning, trafikolycka och arbetsplatsolycka).  

ÖVRIGA HÄNDELSER  

I mitten av januari inträffade en arbetsplatsolycka i Persberg utanför Filipstad med dödlig utgång där en 

chaufför ramlade ner i en lossningsficka och klämdes/kvävdes. Styrkor från Filipstad och Kristinehamn 

larmades till platsen men mannens liv kunde inte räddas.  

En tragisk trafikolycka inträffade mellan Karlskoga och Degerfors den 23 april på länsväg 205. Två 

personbilar frontalkolliderade och tre personer omkom, totalt färdades fyra personer i de båda bilarna. 

BRT:s personal erbjöds stödjande samtal efter olyckan.  

BRT var involverad i den tragiska flygolycka som inträffade på Örebro flygplats den 8 juli där nio 

personer förolyckades.  

I början av september inträffade en brand i en pelletsfabrik i Vansbro där styrkor från både Lesjöfors och 

Hällefors medverkade i släckningsarbetet. Det var en omfattande insats som pågick i ca 11 timmar. 

Årets resultat  

Årets resultat blev ett överskott på 113 tkr (2,3 mkr). Avdelningen har på grund av lägre avskrivnings- 

och personalkostnader haft möjligheten att satsa på arbetsmiljöförbättrande åtgärder på samtliga 

stationer. Under året har även några kostsamma reparationer av bland annat tunga fordon och 

slangtvätt tillkommit. Utfallet för avdelningens intäkter blev -115 tkr (204 tkr) jämfört med budget. 

Realisationsvinst för försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 275,4 tkr (354 tkr). 
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Nyckeltal  

  2017  2018  2019   2020  2021 

Antal larm (st.)  1 440  1 503  1 309  1211  1 209 

Varav:           

 Brand i byggnad  157  163  140  169  164 

 Brand ej byggnad  182  195  156  135  134 

 Trafik  207  210  212  173  171 

 Automatlarm, ej brand  398  342  316  311  325 

 Hisslarm  54  61  58  30  16 

 IVPA larm  107  128  126  51  72 

 Drunkning/tillbud  3  8  6  6  8 

 Övriga larm  332  396  295  336  319 

                

Insats per stationsområde (st.)  2017  2018  2019   2020  2021  

Karlskoga  400  450  359  354  303 

Kristinehamn  350  369  354  361  358 

Filipstad  216  217  195  155  177 

Degerfors  118  94  77  87  85 

Hällefors  146  119  85  118  117 

Storfors  63  74  82  67  56 

Lesjöfors  134  162  127  50  82 

Åtorp  11  18  30  19  13 

Annat insatsområde i RRB  -  -  -  14  19 

 
Framtid  

Följande behöver räddningstjänstavdelningen arbeta vidare med:  

• Att den utryckande personalen blir mer delaktig i det olycksförebyggande arbetet.  

• Att få till ytterligare utökning av styrkan i Kristinehamn till sex personer. Ett förslag finns 

framtaget med en utökning av skiftpersonal dagtid och ytterligare personal som kan arbeta 

förbundsövergripande under dagtid. Då det innebär en utökning i budget behöver ett äskande 

lämnas till medlemskommunerna.  

• Fortsätta arbetet för att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet.  

• Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i 

beredskap på våra stationer.  

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning, 

men förbundet får göra det bästa med de resurser som tilldelats.  
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Skyddsavdelning  

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande 
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". 
Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". 
I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.   

Årets verksamhet 

Pandemins fortsättning gör att skyddsavdelningens verksamhet fortsätter på tidigare inslagen väg. Det 

innebär att ärendehantering sker som vanligt, tillsyner LSO/LBE utförs där så är möjligt och 

externutbildning har erbjudits digitalt och platsbundet då samhällets restriktioner så möjliggjort. 

Intresset för brandutbildningar har dock varit fortsatt svalt, att döma av antalet anmälningar till erbjudna 

kurstillfällen.   

Att externa utbildningar i digital form är här för att stanna, även om platsbundna utbildningar sannolikt 

kommer att återkomma i ökad omfattning om världen någon gång återgår till mer normala former, gör 

att satsningen på att bygga en enkel filmstudio på stationen i Kristinehamn nu färdigställts och 

permanentats. Den har inneburit en avsevärd kvalitetsökning inte bara för kursdeltagare utan har också 

blivit en arbetsmiljömässig förbättring för instruktörerna. Filmstudion har också använts vid intern 

utbildning, bland annat mot RIB-stationerna men även för att producera filmklipp av olika slag i egen 

regi. Dessa filmklipp har bland annat distribuerats till skolor och publicerats för allmän beskådan.  

En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska bedrivas i förbundets 

kommuner och under året har aktuella skolor i förbundets alla kommuner kontaktats med information 

rörande brandutbildningen. Där restriktionerna så medgivit har också det avslutande stationsbesöket, 

eller motsvarande, genomförts. Bland annat kan nämnas att förbundet i år mött 23 klasser, cirka 480 

elever, från skolor i RIB-kommuner vilket inte gjorts under ett antal år bakåt i tiden.  

En informationskampanj för sommaren har genomförts. Under våren skapades tre korta 

informationsfilmer där innehållet riktade sig mot livräddningsutrustning på badplats, brandsäkerhet på 

campingplats samt eldning utomhus. Filmerna har publicerats på förbundets Instagram-konto, med cirka 

1000 följare, samt genom att QR-koder har anslagits runt om på förbundets badplatser, campingplatser 

och grillplatser. QR-koden länkar genom skanning vidare till filmen på Youtube. Totala antalet visningar 

uppgår till 2 874 under juni-augusti, varav 875 visningar genom QR-kod - där tittaren alltså befunnit sig i 

den miljö som filmen riktar sig mot. Som kuriosa kan nämnas att det varje dag mellan 23/6 - 16/8 

skannats minst en QR-kod någonstans i vårt förbund.  

Projektet med att Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där trygghetslarm finns 

placerade också gör en översiktlig kontroll av brandskyddet inleddes i början av året. Kontroller 

ifrån 284 bostadsbesök har registrerats och bland annat kan noteras att fungerande och monterade 

brandvarnare (eller motsvarande) finns i fler än 93% av bostäderna samt att så allvarliga 

brandskyddsbrister bedömts förelegat att kontakt med samordnare/socialförvaltning tagits i fyra fall.  

Årets resultat 

Årets resultat blev ett överskott på 260 tkr (-254 tkr) trots att stora delar av den externa 

utbildningsverksamheten ställts in. Främsta anledningen till överskottet beror på ökade intäkter för 

tillsyner samt en personals tjänstledighet under september-december.  
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Nyckeltal 

 2017 2018 2019  2020 2021 

Antal utbildningstillfällen (st.) 120 124 82 172 52 

Antal utbildade i någon form av      
Brandutbildning (st.) 2 011 2 285 1 590 5893 987 

Genomförda tillsyner LSO/LBE 
(st.) 180 170 135 191 233 

Övriga förebyggande ärenden,       
Tillstånd, remisser, rådgivning 
etcetera (st.) 475 428 311 362 348 

Tillståndsärenden (st.) 62 31 56 56 65 

Brandutbildning skolelever (st.) 1 405 1 400 1 886 04 1 300 

 

Framtid 

Det digitala formatet har under pandemin tagit stora kliv framåt och även efter återgång till ett mer 

normalt läge förväntas en stor andel möten och utbildningar ske digitalt. Under hösten har den studio 

som varit under uppbyggnad i Kristinehamn av denna anledning färdigställts och tagits i bruk. I första 

hand kommer studion att användas för digitala brandutbildningar mot allmänheten.  Utbildningar via 

studion höjer upplevelsen för kursdeltagaren såväl som att arbetsmiljön för instruktören förbättras 

markant. Studion har också använts för interna utbildningar, främst mot RIB-stationer, och för att 

producera filmer för information och liknande helt i egen regi.  

En långsiktig ambition är att all skyddsavdelningens personal ska ha Förebyggande 2 eller motsvarande 

utbildning.  

 

  

 
2 63 inställda utbildningstillfällen 
3 1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen. 
4 Inga avslutande BUSE genomförts på brandstationerna, vilket brukar vara 1400–1800 elever 
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Larmcentral  

Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral 

samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som 

utalarmeringcentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i 

första hand medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket 

innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har. 

Årets verksamhet 

Den nya organisationen som trädde i kraft 11 januari har slagit väl ut och fungerar bra. De två tjänster 

som innefattar poolpass har använts som ersättare för vakanser i schemat på 30 arbetspass under året 

och de har även täckt upp ett flertal pass under semestermånaderna. Årets semestervikarier har 

fungerat väldigt bra och larmcentralen har fått behålla tre av dem som timvikarier under hösten, och 

även till nästa sommar blir några kvar. En timvikarie har fått ett vikariat för ordinarie medarbetares 

tjänstledighet under 6 månader. 

Under året som gått har larmcentralen klarat sig bra från sjukskrivningar orsakade av Covid-19, förutom 

de sista månaderna på året då sjukskrivningarna ökade markant.  

Samtliga medlemskommuner har skrivit på trygghetslarmsavtal enligt nya taxe-modellen och 

Länsstyrelsen har förlängt avtalet för larmcentralens bevakning av deras fältpersonal.  

372 nya tekniska larmkaraktärer har kopplats in under 2021 till LC från våra medlemskommuner.  

Larmcentralen har under våren jobbat mycket med att få egna larm att synas och presenteras i 

ledningscentralen Räddningsregion Bergslagens system. Arbetet är nu klart men fortsätter med att 

kunna visa även egna dragna larm via Celabs system.  

Samarbetsavtal för personlarm är skrivet och tjänsten kommer att kunna erbjudas våra 

medlemskommuner. Det sista arbetet för färdigställande av tjänsten i Karlskoga påbörjades i slutet av 

året för att kunna starta tjänsten 1 feb 2022. 

Under året har våra Larmtekniker utfört 284 brandriskkontroller i samband med ordinarie hembesök för 

trygghetslarm. 93% av dessa hembesök hade brandvarnare. 

Larmcentralen förnyades i år med utbyte av befintlig skärmvägg, den så kallade Barcoväggen och 

smartboard, till två storbilds TV för bland annat karta och navigering, kamerabevakning med mera. 

Larmcentralen har köpt in nya trygghetslarm för 4/5G tekniken som ersätter 2G, och installationerna 

påbörjades i december. Utbyte kommer att ske löpande och vid samtliga nyinstallationer. 

Efter önskemål kan larmcentralen nu tillhandahålla GPS-larm som tillbehör till Socialförvaltningen/ 

hemtjänsten för dementa som försvinner från hemmet. Även mobila trygghetslarm med GPS-

positionering finns tillgängliga. 

Årets resultat 

Årets resultat blev ett överskott på 133 tkr (646 tkr) vilket främst beror på minskad skuld för 

semesterlöner samt tillkommande tekniska larm. 

Resultatet för trygghetslam uppgick till 100,7 tkr (352 tkr) och har reglerats mot medlemskommunerna i 

samband med bokslutet.  
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Nyckeltal 

 2017 2018 2019  2020 2021 

Tekniska larmpunkter 5 056 5 292 5 463 6 202 6 394 

      

Trygghetslarm/år/ 
medlemskommun (st.) 2 524 2 562 2 523 2 587 2 701 

varav:        

Kristinehamn 706 711 688 696 743 

Karlskoga 833 843 832 871 890 

Filipstad 320 355 344 379 374 

Hällefors 284 282 256 240 255 

Degerfors 264 258 266 278 308 

Storfors 117 113 124 123 131 

 

Framtid 

Larmcentralen kan efter uppstarten med Karlskoga kommun erbjuda möjligheten att tillhandahålla 

personlarm/överfallslarm åt övriga medlemskommuner som innefattar både programvara, mottagning 

och positionering.  

På grund av att 2G nätet kommer kopplas ned behöver en ny typ av trygghetslarm som stödjer 4G-

tekniken fortsättningsvis köpas in. Utbytena av dessa larm kommer att pågå fram till sommaren 2025. 

Larmcentralen kommer inleda samarbeten med medlemskommunerna avseende de nya lösningar som 

kommer inom E-hälsa och digital teknik för äldreomsorgen. 

Ett arbete har påbörjats när det gäller att bygga om och modernisera teknikstrukturen gällande 

utalarmering för räddningstjänsten. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021. 
Verksamhetens förutsättningar för måluppnåelse har till viss del påverkats av Covid-19. 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Förbundet/direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige/direktionen beslutat. Revisorernas 
skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 
 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-23 och 
medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 
Direktionen har fastställt budget 2021 och långtidsplan 2022-2023 innehållande ett antal 
finansiella- och verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga 3 
finansiella mål är uppfyllda.  

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Bergslagens Räddningstjänst ska ha 
en ekonomi i balans och en 
beredskap att möta ekonomiska 
risker och oförutsedda händelser. 
Verksamhetens årliga nettokostnad 
ska understiga medlemsbidraget. 

Årets resultat uppgår till 471 tkr.  Målet är uppfyllt då 
förbundet presenterar ett 
överskott för 2021.  

Årets investeringar ska finansieras 
med egna medel.  

Förbundet har inte tagit några nya 
lån under 2021.  

Målet är uppfyllt då 
samtliga investeringar har 
finansierats med egna 
medel.  

Banklikviditeten vid bokslutet bör 
inte underskrida 3 mnkr.  

Utfallet, inkl. Kortfristiga placeringar 
uppgår till 25,4 mnkr per 21-12-31.  

Målet är uppfyllt då 
banklikviditeten uppgår till 
25,4 mnkr inkl. kortfristiga 
placeringar vid bokslutet.  

 

Mål för verksamheten 
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att tre av fyra 
verksamhetsmål är uppfyllda och ett verksamhetsmål är delvis uppfyllt.  

Verksamhetsmål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Att inom tilldelade medel 
upprätthålla beslutad 
beredskapsorganisation och att 
påbörja utryckning inom angiven 
anspänningstid enligt 
handlingsprogram, (exklusive 
insatser med fördröjd tidsangivelse 
som kan härledas till 
kommunikation-/teknik gällande 
själva utalarmeringen)  

Uppföljning har skett på samtliga 
larm under vecka 7, 18, 29 och 40. 
Totalt har 84 larm granskats. Ingen 
avvikelse finns på bemanning. 18 
mindre avvikelser finns avseende 
riktvärdet för anspänningstiden, 
bedömningen är att dessa kan 
härledas till kommunikation/teknik. 
Avvikelserna har inte  
påverkat insatserna.  

Målet är uppfyllt.  

Att tillsyn skall göras enligt den årligt 
antagna tillsynsplanen. 
Tillsynsplanen anger hur 
fördelningen och prioritering av 
tillsynsobjekten sker. (För 2021 
anger tillsynsplanen att totalt 560 

Tillsyner har utförts enligt 
tillsynsplanen, så långt pandemins 
restriktioner har medgett. Fem av de 
prioriterade verksamheterna 
tillsynades inte, då de  
tillsynas myndighetsgemensamt. 

Målet är delvis uppfyllt.  
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objekt finns registrerade för tillsyn, 
varav 83 är prioriterade.)  

Länsstyrelsen ställde av olika 
anledningar in tillsyner under 2021.  
 
Under året har totalt 233 tillsyner 
utförts med mål om minst 208. Vi 
noterar att antalet tillsyner totalt har 
ökat de senaste två åren men även 
att antalet tillsyner ligger betydligt 
högre än år 2017 (180 st) som 
jämförelseår före pandemin. 

Att verksamheten utifrån 
självkostnadsprincipen skall vara 
bemannad och tekniskt utrustad, 
utifrån medlems-kommunernas och 
Bergslagens Räddningstjänst 
interna efterfrågan av larmtjänster.  

Larmcentralen följer utbyte och 
förnyelse av teknik, datorer enligt 
upprättat teknikschema. Förbundets 
egna automatlarm är med i systemet 
som Räddnings-region Bergslagen 
(RRB) använder och med 
statusutryckningar från bilarna.  
 
Arbetet med att synliggöra egna 
larm från larmcentralen för 
ledningsplatsen inom RRB är 
påbörjad.   

Målet är uppfyllt.  

Personalomsättningen inom 
räddningspersonal i beredskap ska 
understiga 7%.   

Under året har 5 personer slutat av 
vår räddningspersonal i beredskap 
och nio nyrekryteringar har gjorts. 
Personalomsättningen under året 
har varit 3,8%.   

Målet uppfyllt.   

 
Utöver ovanstående har direktionen fastställt 12 säkerhetsmål/inriktningsmål med totalt 
20 stycken tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 
prestationsmålen som utvärderas. Av totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som 
uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021.  

Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning och 
säkerhetsmål/prestationsmål kan med fördel förtydligas. Detta för att skapa en tydligare 
och mer enhetlig målstruktur och grund för direktionens uppföljning. Vi noterar att 
direktionen fastställt 2021-10-20 § 32 en Policy - Styrmodell för Bergslagens 

räddningstjänst som syftar till att förtydliga kopplingen mellan verksamhetsmålen för god 
ekonomisk hushållning samt säkerhetsmål/prestationsmål.  

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål direktionen beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Samtliga finansiella mål 
uppfyllda 
 
 

 

Verksamhetsmål Ja  
Tre av verksamhetsmålen är 
uppfyllda och ett 
verksamhetsmål är delvis 
uppfyllt.  
 

 

 

 

 

 

2021-02-25 
 
 

Peter Aschberg      
___________________________   
Uppdragsledare      

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisorerna i Bergslagens Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2021-01-17. 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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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 
 

Balansräkning Inte fullt ut 
 

Kassaflödesanalys Ja 
 

Noter Ja 
 

Driftredovisning Ja 
 

Investeringsredovisning Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. 
Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av 
årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbundet och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för förbund i Sverige. Det innebär att 
den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-23 och 
medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen. 
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.   
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Granskningsresultat 
 
Räkenskaper 
Resultaträkning 
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 
Resultatet för 2021 uppgår till 471 tkr vilket är 471 tkr bättre än budgeterat, vilket beror 
på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade vinster för 
kortfristiga placeringar.  

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 
Det finns en risk för att balansräkningen inte fullt ut uppfyller kraven enligt LKBR och 
RKRs rekommendationer. Eventuella avvikelser berör leasing och redovisnings- 
rekommendation RKR R5.  

Förbundet hyr sina brandstationer, vilket gör att det finns en risk att de avtalen uppgår 
till väsentliga belopp och då skall anses som finansiell leasing. Huruvida de hyrda 
brandstationerna ska tas upp som en tillgång med motsvarande skuld i balansräkningen 
är en svår bedömning som beror på ett antal faktorer såsom hyreskontraktets längd, 
möjlighet till annat användningsområde för brandstationerna, m m. 

Eventuella avvikelser bedöms inte som väsentliga och påverkar inte periodens resultat i 
väsentlig omfattning. Påverkan som eventuella avvikelser skulle kunna få är att 
balansomslutningen kommer att bli högre om hyresavtalen skall anses som finansiell 
leasing.  

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer och 
hänger ihop med övriga delar i årsredovisningen.  

Noter 
Noterna uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. Det 
saknas information om leasing.  

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper2 i allt väsentligt är rättvisande.  

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
2 Med räkenskaper menas förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 
Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 
Förbundet har med samtliga förslagna rubriker och innehållet stämmer överens med 
andra delar av årsredovisningen.  

Driftredovisning 
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 
Driftredovisningen är fördelad mellan intäkterna och kostnaderna med utfall för 2021 
och 2020 samt budget 2021. Driftsredovisningen hänger ihop med övriga delar av 
årsredovisningen.  

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 
R14. 

Bedömning 
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed.  

 

 

 

 

 

 

 

2022-02-25 
 

Jan Nyström     
___________________________   
Auktoriserad revisor    

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Bergslagens Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan 
från 22-01-17. 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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Bergslagens Räddningstjänst 

Revisorerna 

        Till 
Kommunfullmäktige i  
Degerfors, Filipstad, 
Hällefors, Karlskoga, 
Kristinehamns och Storfors 
kommuner 

 
För kännedom till 
Direktionen i Bergslagens 

        räddningstjänstförbund 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat ekonomi och verksamhet i 
Bergslagens räddningstjänst under 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt förbundets 
revisionsreglemente. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder 
revisorerna. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat 
som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2021”. 

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

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

Direktionen har fastställt totalt 7 mål kopplat till god ekonomisk hushållning, 3 
finansiella mål och 4 verksamhetsmål. Av årsredovisningen framgår att; samtliga 3 
finansiella mål är uppfyllda, att 3 verksamhetsmål är uppfyllda och 1 verksamhetsmål är 
delvis uppfyllt. 

Utöver ovanstående har direktionen fastställt 12 säkerhetsmål/inriktningsmål med totalt 
20 stycken tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 
prestationsmålen som utvärderas. Av totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som 
uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda. Verksamhetens 
förutsättningar för måluppnåelse har till viss del påverkats av Covid-19. 

Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att utfallet för ekonomin är 
förenligt med direktionens finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning för år 
2021. Balanskravet uppnås. 
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Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att verksamhetens utfall i allt 
väsentligt är förenligt med direktionens verksamhetsmål rörande god ekonomisk 
hushållning för år 2021.  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen och förbundets 
räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen 
och investeringsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed.  

 
Vi bedömer sammantaget att direktionen, under år 2021, i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  
 
Vi tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 
 
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning 2021 godkänns. 
 
 
Den 25 februari 2022 
 
Revisorerna i Bergslagens räddningstjänst: 
 
 
Kristina Tjärnbro Lämås    Tobias Isaksson 
Ordförande      Vice ordförande 
Kristinehamn      Karlskoga 
 
 
 
 
Björn Nordenhaag     Vakant 
Degerfors      Filipstad 
 
 
 
 
Sture Beckman     Ingemar Olsson 
Hällefors      Storfors 
 
 
Bilaga: Revisorernas redogörelse för år 2021. 
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Bergslagens Räddningstjänst 

Revisorerna 

 
 
Revisorernas redogörelse för år 2021, bilaga till revisionsberättelse 2021 
 
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed för 
kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår 
att revisorerna ska granska all verksamhet och bedöma om verksamheterna sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om direktionens interna kontroll är tillräcklig. 
Under året har revisorerna träffat direktionen och tjänstepersoner. De granskningar som 
genomförts under verksamhetsåret 2021 sammanfattas nedan: 
Granskning av delårsrapport 2021 

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2021-08-31. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. 
Delårsrapporten för 2021 visar ett resultat per 31 augusti på 3.1 mkr (2,1 mkr), vilket är 
3,0 mkr (2,1 mkr) bättre än budget. Enligt helårsprognosen kommer förbundet att 
redovisa ett mindre överskott för 2021 på 270 tkr.  
Av delårsrapportens redovisning framgår att den prognostiserade måluppfyllelsen, både 
avseende finansiella mål och verksamhetsmål, är god.  
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, 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 2021.  
Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet, i allt 
väsentligt, är förenligt med de finansiella mål direktionen fastställt i budget för 2021.  
Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet för 
verksamhetsmålen, i allt väsentligt, är förenligt med de verksamhetsmål direktionen 
fastställt i budget för 2021. 

Granskning av årsredovisning 2021 

Vi har granskat förbundets årsredovisning för år 2021. Granskningen av årsredovisningen 
innebär en bedömning av om dokumentet följer kommunallagen, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt 
de beslut som fattats när det gäller god ekonomisk hushållning. 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen och förbundets 
räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer också att förvaltningsberättelsen, 
driftredovisningen och investeringsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om 
kommunal redovisning och bokföring och god redovisningssed. 
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Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Direktionen har fastställt mål för god ekonomisk hushållning. Utifrån årsredovisningens 
återrapportering gör vi bedömningen att samtliga 3 finansiella mål är uppfyllda.  
Utifrån årsredovisningens återrapportering gör vi bedömningen att tre av fyra 
verksamhetsmål är uppfyllda och ett verksamhetsmål är delvis uppfyllt.  
Utöver verksamhetsmålen har direktionen fastställt 12 säkerhetsmål/inriktningsmål med 
totalt 20 stycken tillhörande prestationsmål. I årsredovisningen är det i huvudsak 
prestationsmålen som utvärderas. Av totalt 20 stycken prestationsmål bedöms 14 som 
uppfyllda, 4 som delvis uppfyllda och två som ej uppfyllda.  
Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning och 
säkerhetsmål/prestationsmål kan med fördel förtydligas. Detta för att skapa en tydligare 
och mer enhetlig målstruktur och grund för direktionens uppföljning. Vi noterar att 
direktionen fastställt 2021-10-20 § 32 en Policy - Styrmodell för Bergslagens 

räddningstjänst som syftar till att förtydliga kopplingen mellan verksamhetsmålen för 
god ekonomisk hushållning samt säkerhetsmål/prestationsmål.  
Utifrån årsredovisningens återrapportering, bedömer vi att verksamhetens och ekonomins 
utfall i allt väsentligt är förenligt med direktionens fastställda mål för god ekonomisk 
hushållning.  

Grundläggande granskning 2021 

Vi har översiktlig granskat om direktionen har system och rutiner för styrning, 
uppföljning, kontroll och rapportering samt att dess tillämpas på avsett sätt. 
Syftet med den översiktliga granskningen är att få ett underlag för uttalandet i 
revisionsberättelsen. Den revisionsfråga som ska besvaras är om direktionens förvaltning 
skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 
tillräcklig intern kontroll. 
Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en 
tillräcklig intern kontroll. Verksamhetens förutsättningar för måluppnåelse har till viss 
del påverkats av pandemin. 
Vi anser att det finns områden direktionen behöver arbeta vidare med och som 
sammanfattas nedan: 

• Säkerställa att internkontroll omfattar risker av olika slag, både avseende ekonomi 
och verksamhet. För 2021innehåller internkontrollplanen endast ett kontrollmoment. 
Internkontrollplanen kan med fördel utvecklas. 

• Uppdra verksamheten att revidera målformuleringar där måluppfyllelse inte är 
möjligt på grund av bristande mätmetoder och/eller arbetssätt. 

• Förtydliga samlad måluppfyllnad för inriktningsmål/säkerhetsmål samt 
prestationsmål. 

• Vi bedömer att kopplingen mellan verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning 
och säkerhetsmål/prestationsmål kan med fördel förtydligas. Vi noterar att 
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direktionen har fastställt 2021-10-20 § 32 en Policy - Styrmodell för Bergslagens 
räddningstjänst som syftar till att förtydliga ovanstående. 

  
Granskning av personal- och kompetensförsörjning 

På vårt uppdrag har PwC gjort en granskning av förbundets arbete med personal- och 
kompetensförsörjning.  
Syftet med granskningen är att undersöka om direktionen, genom styrning och 
uppföljning, säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med personal- och 
kompetensförsörjning inom förbundet. 
Vår samlade bedömning att direktionen, genom styrning och uppföljning, i allt väsentligt 
säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetens-
försörjning inom förbundet. I granskningen har några förbättringsområden identifierats 
och i revisionsrapporten lämnas därför ett antal rekommendationer 

• I granskningen har vi fått information om att det pågår en översyn av styrdokument 
kopplat till förbundets arbetsmiljöarbete som helhet. Vi anser därför att det är viktigt 
att direktionen säkerställer att detta sker och att förändringar i lagstiftning 
implementeras i styrdokument och verksamheten i den mån det inte redan har skett. 
Våra iakttagelser avser: 

o Jämställdhetspolicyn och kopplingen till Diskrimineringslagen. 
o Rehabiliteringspolicyn och kopplingen till Socialförsäkringsbalken. 
o Arbetsmiljöpolicyn och kopplingen till AFS 2015:4. 
o Samverkansavtalet avseende eventuellt behov av revidering utifrån reviderat 

nationellt samverkansavtal. 

• Fortsätt arbetet med att stimulera till mångfald genom att, i samverkan med 
exempelvis Arbetsförmedlingen, medlemskommunerna och medlemmarna inom 
Räddningsregion Bergslagen, om möjligt hitta lösningar som kan underlätta 
rekrytering av fler kvinnor och utlandsfödda. 

• Utred förutsättningarna för en digital tillbudsrapportering. 

• Säkerställ att direktionen i enlighet med AFS 2001:1 skaffar sig en tydlig och samlad 
dokumenterad helhetsbild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits 
under året och vilka eventuella förbättringsbehov som finns. Förbättringsåtgärder bör 
kompletteras förbundets handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet om de 
inte åtgärdats i direkt närtid efter att de identifierats. Uppföljning av förbättrings-
åtgärderna bör sedan ske i den årliga uppföljningen. 
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Förstudie avseende IT-miljön 

På vårt uppdrag har PwC gjort en förstudie av förbundets IT-miljö. Syftet med förstudien 
är att kartlägga och identifiera eventuella risker kopplat till IT processen 
Förstudien baseras i allt väsentligt på ett frågeformulär som är kopplat till förbundets IT-
miljö. Förstudien berör på en övergripande nivå områden som; styrning av IT-
verksamheten, åtkomst till program och data, IT-drift, Programförändring och utveckling 
samt Cybersäkerhet.  
Av förstudien framgår att förbundets risknivå för IT-miljö, på en femgradig skala bedöms 
vara på nivå 3. Samtidigt bedöms kontrollmiljö generellt sett vara formaliserad och god. I 
förstudien lämnas följande förbättringsförslag: 

• Etablera en kontroll som innebär regelbunden kontroll av så kallade höga 
behörigheter. 

• Upprätta rutin för att identifiera och övervaka kritiska batch- och bakgrundsjobb. 

• Dokumentera enhetliga kontrollrutiner som adresserar väsentliga risker i IT-miljön. 
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Deltagare

  BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST 222000-0919 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Tobias Ingemar Isaksson

Tobias Isaksson

Förtroendevald revisor

2022-02-25 14:53:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJÖRN NORDENHAAG

Björn Nordenhaag

Förtroendevald revisor

2022-02-25 13:59:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: STURE BECKMAN

Sture Beckman

Förtroendevald revisor

2022-02-25 18:02:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Ingmar Olsson

Ingemar Olsson

Förtroendevald revisor

2022-02-25 15:02:17 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KRISTINA TJÄRNBRO LÄMÅS

Kristina Tjärnbo Lämås

Förtroendevald revisor

2022-02-25 14:53:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kanslienheten Kyllervägen 37 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
2022-04-27  

Kanslienheten 
   
Mathias Brandt, 0591-641 25   
mathias.brandt@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
Tillägg i reglementet för samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen, dnr KS 22/00067 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-17 § 67 

Ärendet 
Till följd av att lag om nikotinfria tobaksprodukter börjar gälla 1 juli 2022, 
faller det på kommunen att utöva tillsyn över denna produkttyp. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden utövar idag tillsyn över tobaksprodukter och bör 
vara tillsynsmyndighet även för de produkter som avses här. Därmed behöver 
reglementets 2 § punkt 5 ändras enligt följande: 
 
Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Taxa för den aktuella tillsynen kommer att behandlas som ett separat 
ärende. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Reglementets 2 § punkt 5 ändras enligt följande: 
 
Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. 
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Mathias Brandt  
Kanslichef/stf kommunchef  
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Datum  
2022-04-27  

Kommunförvaltningen 
   
   
   
 
  

 
 
Förfrågan om inköp av mark Grythyttan, dnr KS 
22/00051 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark i Hällefors kommun 
Förfrågan om inköp av mark Grythyttan, inkom 2022-02-14 

Ärendet 
En förfrågan har inkommit till Hällefors kommun om att få köpa del av, 
alternativt hela fastigheten Grythyttan 6:179 och Grythyttan 6:200 som 
Hällefors kommun är ägare till.  
 
Frågeställaren hänvisar till att kommunen inte sköter detta område skogligt. 
En större åtgärd gjordes i området 2019 och en ny åtgärd planeras i år. 
Förfrågan har inkommit tidigare till Hällefors kommun men förfrågan har 
avvisats då det aktuella området ingår i ett LIS- område 
(Landsbygdsutveckling i strandnära läge).  
 
Förvaltningen vidhåller att Hällefors kommun inte ska sälja fastigheten då den 
är viktig som ett framtida utvecklingsområde för till exempel bostäder i 
attraktivt läge.  
 
Enligt nuvarande delegeringsordning har dessutom kommunchef delegation 
på att sälja mark upp till ett värde av fem prisbasbelopp. Men 
kommunförvaltningen väljer att lyfta frågan till kommunstyrelsen för ett 
avgörande. Det särskilt utifrån ovan nämnda aspekt att det är ett utpekat LIS-
område där en försäljning skulle försvåra syftet med LIS-området. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
    Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
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    konsekvensanalys. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunen ska inte försälja hela eller del av fastigheterna Grythyttan 

6:169 och Grythyttan 6:200. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om detaljplaneläggning, vilket besvaras 
av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vandringsstråk, vilket delvis 
besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Cecilia Albertsson (M) och Kjell 
Valegren (GL). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunen ska inte försälja hela eller del av fastigheterna Grythyttan 6:169 
och Grythyttan 6:200. 
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Datum  
2022-04-27  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Avfallsplan 2022-2026, dnr KS 22/00038 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022-02-04 
§ 5 
Förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora kommuner, daterad 2022-01-12 

Ärendet 
Förslag till en gemensam avfallsplan för Hällefors, Nora, Lindesberg och 
Ljusnarsberg kommun för perioden 2022–2026 har tagits fram. Arbetet har 
genomförts av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samverkan med 
medlemskommunerna och samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.  
 
Samråd har genomförts och utfallet av den finns redovisat i handlingarna. 
Hällefors kommun lämnade i sitt samrådssvar, som antogs av 
kommunstyrelsen den 5 oktober 2021, en del frågor till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Frågorna får anses besvarade och 
kommunförvaltningen har därför inget att erinra mot lagt förslag till 
avfallsplan.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen anser att lagt förslag till avfallsplan följer planen för 
agenda 2030.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av förslaget till 
avfallsplan. Kommunförvaltningen ser positivt på den ekonomiska 
beskrivningen som är framåtsyftande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Anta förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora kommuner inklusive dess bidrag. 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Kjell Valegren (GL) yttrar sig och ställer fråga om det finns några tankar på 
åtgärder utifrån den nedskräpning som pågår kring återvinningsstationerna, 
vilket delvis besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta förslag till avfallsplan 2022–2026 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora kommuner inklusive dess bidrag. 
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Förord  
Avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner är ett 

resultat av samverkan mellan kommunerna. Planen avses vara ett verktyg i 

kommunernas, Samhällsbyggnadsförbundets och 

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med förebyggande och hantering av avfall 

under de kommande åren.  

Vår gemensamma avfallsplan tar sin utgångspunkt i EU:s avfallshierarki och ett 

ökat fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och främja återanvändning. 

Planen är ett av kommunens strategiska dokument som berör alla som bor och 

verkar i våra kommuner.  

Under arbetets gång har vi involverat och engagerat representanter från olika 

kommunala funktioner och olika aktörer i samhället. Deras bidrag har varit 

mycket värdefullt för mål och åtgärder som är centrala delar av planen.   

 

 

Hällefors kommun, 2021-xx-xx 

Lindesbergs kommun, 2021-xx-xx 

Ljusnarsbergs kommun, 2021-xx-xx 

Nora kommun, 2021-xx-xx 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

12 januari 2022 
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Sammanfattning 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner har tagit fram en 

gemensam avfallsplan. Arbetet har genomförts av Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen i samverkan med medlemskommunerna samt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Arbetet har skett i samarbete med 

Miljö & Avfallsbyrån. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat 

workshops.  

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna förebygga avfall, öka 

återanvändning och återvinning samt minska miljöpåverkan från avfallet. 

Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där 

användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär 

ekonomi.  

Planen innehåller fyra inriktningsmål. Nyckeltal med målvärden anger på en 

mer konkret nivå vad som ska uppnås. Till målen hör åtgärder som ska 

genomföras för att målen ska kunna nås. Nyckeltal och åtgärder avser i första 

hand de avfallsslag som kommunerna har rådighet över.  

Målen utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, de globala 

hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, 

kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i 

avfallsplaneringsprocessen.  

Avfallsplanens inriktningsmål är:  

1. Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återbruk ska öka 

2. Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska 

öka 

3. Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning av 

farliga ämnen ska minska 

4. Människan i centrum – det ska vara lätt att göra rätt 

Avfallsplanen innehåller nyckeltal och målvärden om bl.a:  

• Minskade avfallsmängder och ökad återvinning 

• Miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling  

• Tiden mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden 

• Mängd farligt avfall i hushållens restavfall  

• Andel fossilfria drivmedel för kommunernas insamling och transport av 

avfall  

• Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av 

avfallstjänster 

• Sannolikheten att invånarna lämnar föremål till återbruk respektive 

köper föremål som lämnats till återbruk 
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Flera åtgärder i avfallsplanen handlar om att förbättra förutsättningarna för att 

förebygga och återvinna avfall genom att exempelvis inrätta en ”kommunal 

överskottscentral” samt förbättra källsorteringen i kommunala verksamheter. 

Andra åtgärder handlar om att höja kunskapsnivån hos medborgarna genom 

information om kopplingen mellan konsumtion, avfall och miljö. I avfallsplanen 

finns även åtgärder som syftar till att minska nedskräpningen.  

Genomförande av åtgärderna kan kräva ökade resurser för bland annat 

information samt tillfälliga resursförstärkningar eller omprioriteringar 

för exempelvis utredningar eller projekt.  

En årlig uppföljning kommer att göras av avfallsplanen. Denna uppföljning 

kommer att samordnas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsanvisning 

Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. 

Huvuddokumentet innefattar bland annat avfallsplanens syfte, mål för 

avfallshanteringen inom förbundet och i kommunerna, styrmedel för att uppnå 

målen, konsekvenser av genomförande av planen samt en beskrivning av hur 

planen ska följas upp. 

I bilagor till planen presenteras handlingsplan med åtgärder, 

nulägesbeskrivning, nedlagda deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan och 

miljöbedömning. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Enligt 15 kap 41 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som 

innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt 

en avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta allt avfall som 

uppstår i kommunen. Enligt 9 kap 8 § Avfallsförordningen (2020:614) ska 

avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och revideras vid behov. 

Denna avfallsplan har tagits fram av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

(nedan benämnt Samhällsbyggnadsförbundet) i samverkan med 

medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (nedan benämnd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen). Att avfallsplanen är gemensam för kommuner 

inom förbundet är en styrka som bidrar till att nå en hållbar utveckling i 

samhället.  

Syftet med avfallsplanen är att: 

• vara ett verktyg i kommunernas, Samhällsbyggnadsförbundets och 

Samhällsbyggnadsförvaltningens och arbete med förebyggande och 

hantering av avfall 

• bidra till en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs och avfall ses 

som en resurs 

• skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och inspirera till handlingar 

som bidrar till att uppnå avfallsplanens mål 

Fokus i denna avfallsplan ligger på avfall som ingår inom kommunalt ansvar 

beträffande beskrivning av hantering, statistik över avfallsmängder, mål och 

åtgärder. Uppgifter avseende övriga avfallsslag och anläggningar redovisas 

översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Inriktningsmål bör 

alla berörda aktörer arbeta efter, medan nyckeltal och åtgärder i första hand 

avser de avfallsslag förbundet och kommunerna har rådighet över. Förbundet, 

förvaltningen och kommunerna har möjlighet att genom exempelvis dialog med 

olika aktörer och tillsyn påverka hanteringen av avfallsslag som inte ingår i det 

kommunala ansvaret - såsom industriavfall och producentansvarsmaterial – 

vilket kan bidra till att avfallsplanens mål och övriga samhälleliga miljömål nås.  

1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande 

och hantering av avfall (NFS 2020:6) reglerar innehållet i en kommunal 

avfallsplan. Till föreskrifterna finns även en vägledning (Naturvårdsverket 

rapport 6760). 

I arbetet med att ta fram avfallsplanen ska fokus ligga på att ta fram mål och 

åtgärder för att förebygga och hantera avfall. Mål och åtgärder ska utgå från de 

nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier 

och planer. Mål och åtgärder för minskad nedskräpning ska finnas. 
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För det avfall som kommunerna ansvarar för ska planen innehålla mål och 

åtgärder för att förebygga och hantera avfallet. Det omfattar kommunalt avfall, 

vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art 

och sammansättning liknar avfall från hushåll, slam från enskilda avlopp, latrin 

och bygg- och rivningsavfall som inte uppkommer i yrkesmässig verksamhet samt 

avfall som uppkommer i kommunernas egna verksamheter. Planen ska även 

innehålla mål och åtgärder för avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar, i 

den utsträckning som kommunen kan påverka detta.  

Planen ska beskriva de åtgärder som planeras för att uppnå de uppsatta målen samt 

hur målen kommer att följas upp. Planen ska även beskriva vilka styrmedel 

kommunen planerar att använda för att genomföra åtgärderna och uppnå målen. 

1.3 Organisation för framtagande av avfallsplanen 
Avfallsplanen har tagits fram av en projektorganisation med en arbetsgrupp och 

en styrgrupp som verkar som ”bollplank” och forum för politiska avstämningar. I 

styrgruppen, som består av politiker från Samhällsbyggnadsförbundets 

direktion, är samtliga kommuner representerade. 

Arbetsgruppen består av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförbundet, 

Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen och samt konsult (Miljö & 

Avfallsbyrån). 

Under processen med framtagande av planen har arbetsgruppen fört dialog med 

andra berörda funktioner i specifika frågor. 

1.4 Genomfört samråd 
En viktig del i arbetet med framtagande av avfallsplanen har varit att samråda 

om mål och åtgärder med berörda aktörer och att fånga upp önskemål och 

erfarenheter utifrån olika perspektiv. Interna diskussioner har skett löpande i 

arbetsgruppen och avstämningar har skett med styrgruppen. Ett brett samråd 

har skett genom bland annat politisk förankring i kommunerna och tematiska 

workshops för interna och externa aktörer där olika kommunala funktioner samt 

fastighetsägare, företag och organisationer varit inbjudna. De teman som togs 

upp under genomförda workshops var förebyggande av avfall, service och 

tillgänglighet samt hantering av schaktmassor. 

Samråden omfattar även lagstadgad utställning enligt Miljöbalken. Utställningen 

genomfördes under våren 2021. Utställningen annonserades på kommunernas 

hemsidor där också handlingarna fanns tillgängliga. Planen ställdes även ut på 

stadsbiblioteken och i kommunhusen. 

Samråd har även skett genom utskick till alla politiska nämnder och berörda 

styrelser, berörda kommunala verksamheter och bolag, Länsstyrelsen, 

insamlingsentreprenörer och mottagare av avfall från kommunerna, större 

fastighetsägare och bostadsbolag, företag och organisationer/föreningar. 

Inkomna synpunkter har beaktats och i relevanta delar har dessa lett till 

justeringar i framtagna handlingar. Inkomna synpunkter och kommunernas 

bemötande av dessa, har dokumenterats i en samrådsredogörelse. 
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2 Mål och åtgärder 
2.1 Bakgrund till mål och åtgärder 
Grundläggande vid framtagande av mål och åtgärder i den nya avfallsplanen för 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner (KNÖL-området) är att mål 

och åtgärder ska bidra till ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och 

hantering av avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi. Dessa principer innebär 

att avfall förebyggs, att de resurser som har tagits i anspråk används på ett så effektivt 

och hållbart sätt som möjligt och att avfall som uppstår så långt som möjligt återvinns 

i form av råvaror vid framställning av nya produkter. Cirkulär ekonomi handlar om 

att samhället, för att hindra allvarlig resursbrist, måste använda fysiska resurser 

smartare - bruka istället för att förbruka. Miljöproblemen med dagens linjära 

resursförbrukning är väl kända men i en cirkulär ekonomi lyfts även ekonomiska 

aspekter in. Cirkulär ekonomi är grundläggande för FN:s hållbarhetsmål om att 

väsentligt minska mängden avfall. EU arbetar också aktivt för en mer cirkulär 

ekonomi enligt en särskild handlingsplan. 

Mål och åtgärder i denna avfallsplan utgår från: 

• Lokala och regionala mål och strategier, såsom exempelvis 

översiktsplaner, miljömål och andra styrdokument. 

• Mål enligt tidigare avfallsplan för kommunerna. Mål om 

exempelvis förebyggande av avfall, ökad återanvändning och ökad 

återvinning är grundläggande för inriktningen även för denna 

avfallsplan. Inriktningen enligt tidigare avfallsplan, vilken framgår av 

genomförd uppföljning av tidigare plan, har följts. 

• Förbättringspotential och lokala förutsättningar, enligt kapitel 

2.1 nedan. 

• Avfallshierarkin. Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i 

EU:s avfallshierarki och Miljöbalken, det vill säga att man i första hand 

bör förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand återanvända 

produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi 

och bara som sista utväg deponera. 

• De nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen och den 

nationella avfallsplanen 2018-2023. Riksdagen har beslutat om 16 

nationella miljökvalitetsmål. Av dessa berörs avfallshanteringen främst 

av målen: 

o God bebyggd miljö 

o Giftfri miljö 

o Begränsad klimatpåverkan 

Till de nationella miljökvalitetsmålen hör ca 20 etappmål som har beslutats av 

regeringen. Av dessa berörs avfallshantering och förebyggande av avfall främst 

av följande etappmål (fritt återgivet): 
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o Senast 2023 sorteras 75 % av matavfallet från hushåll, storkök, 

butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att 

växtnäring och biogas tas tillvara 

o Senast 2025 förbereds för återanvändning eller 

materialåtervinns 70 % av bygg- och rivningsavfallet 

o Senast 2025 förbereds för återanvändning eller 

materialåtervinns minst 55 % av kommunalt avfall, senast 2030 

minst 60 % och senast 2035 minst 65 % 

o Senast 2025 har livsmedelsavfallet minskat med 20 % per capita 

jämfört med 2020 

o Andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och 

konsument ska öka 

I den nationella avfallsplanen lyfts mat, textil, elektronik, bygg- och 

rivningsavfall, plast och nedskräpning fram som viktiga strömmar att arbeta 

med. 

• Mål och bestämmelser enligt EU:s direktiv om 

avfallshantering och cirkulär ekonomi, exempelvis: 

o Mängden avfall som behandlas genom förberedelse för återanvändning 

eller återvinning ska uppgå till 55 % till 2025 och 60 % till 2030, av totala 

mängden avfall som omfattas av kommunens ansvar. 

o Mängden matsvinn ska minska med 30 % till 2025 och 50 % till 2030. 

o Krav på separat insamling av textilavfall och farligt avfall till 

2025 och matavfall till 2023. 

• EU:s klimatmål om minskade växthusgasutsläpp, minskad 

energiförbrukning och mer förnybara bränslen. 

• FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Agenda 2030 för 

hållbar utveckling antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling och 

består av 17 mål och 196 delmål. Följande utvalda delmål (med numrering 

enligt FN:s lista över mål) är särskilt väsentliga för denna avfallsplan: 

o 11.6 Minska städers miljöpåverkan: Till 2030 minska 

städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom 

att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering 

av kommunalt och annat avfall. 

o 12.3 Minska matsvinnet: Till 2030 halvera det globala matsvinnet per 

person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela 

livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.  

o 12.5 Minska avfallsmängden: Till 2030 väsentligt minska 

mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 

återanvända och återvinna avfall. 

 

Målen i avfallsplanen avser främst förebyggande och hantering av avfall som 

kommunerna ansvarar för, innefattande både avfall inom kommunalt ansvar för 
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avfallshantering och avfall som uppstår i kommunal verksamhet. Vissa mål kan 

även vara tillämpliga för annat avfall i den utsträckning kommunerna kan 

påverka detta genom olika kommunala styrmedel, såsom tillsyn och fysisk 

planering. 

2.2 Fokusområden och lokala förutsättningar 
I arbetet med framtagande av den nya avfallsplanen för Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora kommuner har det diskuterats inom vilka områden som 

det finns förbättringspotential när det gäller avfallshantering och 

resurshushållning i kommunerna. Diskussionerna har förts med utgångspunkt 

från olika behov, svensk lagstiftning, nationella mål, lokala och regionala mål och 

strategier. Lokala förutsättningar av särskild betydelse för utvecklingen av 

avfallshanteringen har också diskuterats. 

Inom följande områden bedöms det finnas förbättringspotential inom 

avfallshantering och resurshushållning i kommunerna: 

• Spårbarhet av farligt avfall är en fråga som har blivit aktuell på senare tid 

och kan innebära nya arbetssätt och rutiner i verksamheten.  

• Bygg- och rivningsavfall från hushåll kommer från 2023 att ingå i det 

kommunala ansvaret, vilket kommer att innebära en förändrad 

hantering på återvinningscentralerna. 

• Förebyggande av avfall måste bli en naturlig del i alla verksamheter. 

• Det saknas en övergripande strategi för nedskräpningsfrågor. 

• Inom de närmaste åren ska insamlingssystemen för hantering av 

förpackningar och returpapper utredas. 

• Utvecklingen av driftformer på återvinningscentraler ses över i samband 

med att avtal upphör att gälla. 

• Behov av öppettider och tillgänglighet till återvinningscentraler bedöms 

årligen utifrån en sammanställning av besöksmätning och kundenkäter. 

• Kommuninvånarnas förväntning på information är hög och det behöver 

tas fram en kommunikationsplan. 

• I området uppstår det stora mängder schaktmassor och det behöver 

finnas en prioritering för hur massorna ska hanteras och användas på 

bästa sätt. 

 

Diskussioner om förbättringspotential inom olika områden har lett fram till 

några fokusområden, där behovet av mål och åtgärder bedöms vara särskilt 

prioriterat: 

• Förebyggande och återanvändning 

• Återvinning – mängd och kvalitet, inkl. förpackningsmaterial matavfall, 

schaktmassor 

• Miljöpåverkan, t.ex. nedskräpning, farligt avfall, hantering av avfall 
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• Service och tillgänglighet 

För varje fokusområde har ett inriktningsmål formulerats. 

Exempel på lokala förutsättningar av särskild betydelse för utvecklingen av 

avfallshanteringen är: 

• Regional samverkan med Örebro kommun, Kumla kommun och 

Sydnärkes Kommunalförbund 

• Geografiska förutsättningar, såsom stora transportavstånd inom 

regionen, få invånare på stora ytor och byar som delas av 

kommungränser 

• Olika avfallstaxor i kommunerna 

• Placeringen av återvinningscentraler påverkar tillgängligheten  

• Lokala och regionala mål och strategier såsom översiktsplaner och 

liknande 

 

2.3 Målstruktur 
Denna avfallsplan innefattar fyra stycken inriktningsmål. Till varje 

inriktningsmål hör nyckeltal med målvärden samt åtgärder. Nyckeltal med 

målvärden samt åtgärder beskriver tillsammans vad Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora kommuner avser att uppnå och vad som behöver göras. 

Inriktningsmålen och åtgärderna finns i avfallsplanens handlingsplan. I 

handlingsplanen finns även nyckeltal för uppföljning av inriktningsmålen. 

Målstrukturen kan beskrivas enligt följande: 

• Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är 

vägledande för alla som ger upphov till avfall, såväl kommunala 

verksamheter som medborgare och företag. 

• Nyckeltal med målvärden. Anger på en mer konkret nivå vad som ska 

uppnås. Till nyckeltalen hör i de flesta fall mätbara och tidsatta målvärden. 

Nyckeltalen med målvärden ska av Samhällsbyggnadsförbundets direktion, 

Samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen och ansvariga nämnder 

i respektive kommun lyftas upp och arbetas in i budgetar och 

verksamhetsplaner. 

• Åtgärder. Anger hur målen och nyckeltalens målvärden ska uppnås. 

Åtgärderna, som är formulerade på ett övergripande sätt, arbetas in och 

konkretiseras i plan och budget för Samhällsbyggnadsförbundet, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen eller övriga ansvariga förvaltningar eller 

bolag. 

För att uppnå samtliga inriktningsmål krävs emellertid genomgripande 

förändringar av samhällets produktions- och konsumtionsmönster, vilket 

naturligtvis inte kan ske under de år som denna avfallsplan gäller. Avfallsplanen 

är dock ett viktigt verktyg för att på lång sikt bidra till en hållbar utveckling. 
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2.4 Mål 
2.4.1 Inriktningsmål 1 
Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återbruk ska öka. 

Att minska avfallsmängderna, förebygga avfall, är en utmaning för både hushåll, 

företag och andra organisationer. Mindre avfall ger lägre energianvändning, 

mindre utsläpp av växthusgaser och sparar jordens resurser. 

Genom att bruka istället för att förbruka produkter minskar uttaget av ny råvara 

och mängden avfall som uppkommer, vilket är grunden i en cirkulär ekonomi. 

För att lyckas måste produkter designas smartare och konsumtion ske på ett mer 

hållbart sätt genom att vårda, laga, låna, dela, hyra och återbruka produkter. 

Matsvinnet behöver också minska och resurshushållningen öka i hela 

livsmedelskedjan – vid odling/uppfödning, vid tillverkning, hos grossister, 

leverantörer, butiker, restauranger, storkök samt hos hushållen. 

Nyckeltal: 

• Total mängd kommunalt avfall1, kg/person2 

Målvärde: Nedåtgående trend 

• Mängd mat- och restavfall, kg/person3 

Målvärde: 25 % mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015 

• Mängd matsvinn från kommunernas storkök, % uppdelat på 

tallrikssvinn och serveringssvinn 

Målvärde: Nedåtgående trend utifrån lokala mål och mätningar 

• Mängd matsvinn från hushåll kg/hushåll och vecka 

Målvärde: Nedåtgående trend 

• Antalet upphandlingar som genomförs i enlighet med Mål 6 En 

miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling i den nationella 

upphandlingsstrategin  

Målvärde: Uppåtgående trend  

 

2.4.2 Inriktningsmål 2 
Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska öka. 

Återvinning är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Avfall från hushåll, 

företag och andra organisationer behöver därför ses som en resurs och 

behandlas på rätt sätt. 

Genom materialåtervinning blir utsorterat avfall råvara vid tillverkning av nya 

produkter och i olika konstruktioner. Behovet av jungfruligt material minskar 
 

1 Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
2 Avfall Web: Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall (kg/person). Summan av mängd 
utsorterat avfall och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar eller 
producentansvar, exklusive bygg- och rivningsavfall samt latrin och avloppsfraktioner. Mängden inkluderar avfall 
som hämtas vid fastigheten eller lämnas vid återvinningscentraler och återvinningsstationer. Antal personer 
inkluderar permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto. 
3 Avfall Web: Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person). Mängd insamlat mat- och restavfall som hämtas 
vid fastigheten från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar. Antal personer inkluderar 
permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto. 
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och utsläppen av växthusgaser minskar. Vid biologisk återvinning av till exempel 

trädgårdsavfall och matrester cirkulerar näringsämnen och förnyelsebar energi 

kan utvinnas. 

Nyckeltal: 

• Andel matavfall som behandlas biologiskt, %4 

Målvärde: 75 % till år 2023 

• Andel kommunalt avfall5 för materialåtervinning, inklusive biologisk 

behandling, %6 

Målvärde: 55 % till år 2025, 60 % till år 2030 

• Andel avfall i fraktionen energiåtervinning av avfallet från ÅVC, % 

Målvärde: 15 % till år 2025 

• Andel rätt sorterat avfall i kärl för restavfall, %7 

Målvärde: Uppåtgående trend 

 

2.4.3 Inriktningsmål 3 
Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning av farliga 

ämnen ska minska. 

Genom att bruka istället för att förbruka minskar miljöpåverkan. För att 

avfallshanteringen ska bli hållbar måste även miljöpåverkan från själva 

hanteringen av avfallet minska. 

Transporter av avfall, behandlingsanläggningar samt aktiva och nedlagda 

deponier orsakar till exempel utsläpp till luft och vatten samt buller. Farliga 

ämnen sprids om inte farligt avfall sorteras ut, där en del avfall måste tas bort 

från kretsloppet och deponeras. Nedskräpning påverkar miljön genom läckage 

av farliga ämnen, spridning av plast och skador på djur och människor. 

Nedskräpning kan även orsaka otrygghet i samhället. 

Nyckeltal: 

• Tiden mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden8 

• Mängd farligt avfall i hushållens restavfall9 

Målvärde: Inget farligt avfall i restavfallet år 2030 

 
4 Andelen utsorterat matavfall till biologisk återvinning så att växtnäring och biogas tas tillvara av den totala 
mängden uppkommet matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger och som samlas in separat eller 
som en del av restavfallet från hushåll och verksamheter eller som hemkomposteras. Nationellt mål. Mäts genom 
plockanalyser av restavfall och analys av uppgifter om uppkomna avfallsmängder. 
5 Inklusive förberedelse för återanvändning. Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § 
miljöbalken. 
6 Avfall Web: Andelen avfall insamlat till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, av det mat- och 
restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar, avfall som tas emot vid 
återvinningscentraler samt avfall som omfattas av producentansvar. Mäts genom analys av uppgifter om 
uppkomna avfallsmängder 
7 Allt avfall i kärlen utom förpackningar, returpapper och farligt avfall enligt sorteringsanvisningar. 
Mäts genom plockanalyser av matavfall från villa- resp. lägenhetshushåll. 
8 Avser rapportering i appen Felanmälan i systemet Infracontrol. 
9 Avser farligt avfall inkl batterier och elavfall. Mäts genom plockanalyser av restavfall. 
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• Andel av kommunernas insamling och transport av avfall som sker med 

fossilfria drivmedel, %10 

Målvärde: 100 % till år 2030 

 

2.4.4 Inriktningsmål 4 
Människan i centrum – det ska vara lätt att göra rätt. 

Insamlingssystemet ska präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke 

om människan. Hushåll, företag och andra organisationer ska ha kunskap om, 

känna förtroende för och vara nöjda med avfallshanteringen. Kommunikationen 

ska präglas av öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha hög kvalitet. Estetiskt 

tilltalande lösningar med god tillgänglighet till de insamlingstjänster som 

erbjuds är viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål på 

avfallsområdet. En sund och säker arbetsmiljö för de som arbetar med avfall är 

grundläggande. 

Nyckeltal: 

• Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av 

avfallstjänster11, % 

Målvärde: 80 % till år 2025 

• Sannolikheten att invånarna lämnar kläder, möbler och andra föremål 

till återbruk12?  

Sannolikheten att invånarna köper kläder, möbler och andra föremål som 

lämnats till återbruk? 

3 Styrmedel 
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommer att användas för att uppnå 

målen och genomföra åtgärderna i avfallsplanen. 

3.1 Avfallsföreskrifter 
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning. 

Renhållningsordningen innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som 

gäller för kommunen samt denna avfallsplan.  

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om 

avfallshantering. De är ett verktyg för att styra hanteringen av det avfall som 

kommunen ansvarar för, och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid 

tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se 

vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Föreskrifterna 

utgör ett komplement till gällande lagstiftning på området.  

I kommunernas avfallsföreskrifter anges hur uppkommet avfall ska sorteras. Till 

exempel anges att matavfall och farligt avfall ska sorteras ut och lämnas skilt 

 
10 Avser insamling och transport av mat- och restavfall, avfall från återvinningscentraler och slam 
11 Enkät genomförs vartannat/vart tredje år. 
12 I återbruk ingår t ex SecondHand eller liknande samt inlämning på Återvinningscentral  
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från annat avfall. Föreskrifterna är därför grundläggande för att avfallsplanens 

mål om ökad återvinning ska kunna uppfyllas. 

3.2 Avfallstaxa 
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får tas 

ut regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och Kommunallagen) genom 

självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen. I 

lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och verksamheter som får finansieras 

via avfallstaxan. 

För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och 

en ökad återvinning av avfall har kommunerna möjlighet att differentiera 

avfallstaxan. Beroende på hur kommunerna väljer att utforma taxan så kan den 

även bidra till en effektiv insamling med enhetligt behållarsystem och god 

arbetsmiljö samt ge fastighetsägaren möjlighet till valfrihet. 

Avfallstaxorna i kommunerna i KNÖL-området utgörs av två delar:  

• en grundavgift som tas ut per hushåll (ett eller flera utrymmen i byggnad 

som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och verksamhet. 

Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, 

återvinningsstationer, avfallsplanering, farligt avfall, information och 

servicecenter.  

• en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 

behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. Den rörliga avgiften 

finansierar kostnader för insamling och behandling av avfall, exempelvis 

kostnader för behållare, fordon, bränsle, löner samt kostnader för 

förbränning, biologisk behandling, omlastnings- och transportkostnader till 

behandlingsanläggningar. 

Avfallstaxan är grunden för att avfallsplanens mål ska kunna uppnås genom att 

den finansierar flera av de åtgärder som ska genomföras. Taxans styrande effekt 

är av särskild betydelse för att avfallsplanens mål om ökad återvinning ska 

kunna uppnås. Avfallstaxan är idag miljöstyrande såtillvida att avgiften för 

blandat avfall är väsentligt högre än abonnemang där matavfallet sorteras ut. 

Under de närmaste åren kommer avfallstaxan att löpande ses över med avseende 

på miljöstyrande effekter. 

För att en effektiv miljöstyrning ska uppnås och exempelvis bidra till att mål om 

ökad återvinning ska uppnås, måste avgiften kombineras med en god 

kommunikation där syftet och miljönyttan tydliggörs.  

3.3 Kommunikation 
Kommunikation och information är viktiga styrmedel i arbetet med att nå en 

kvalitativt bättre avfallshantering. Kommunerna har lagstadgat ansvar för 

information om sådant avfall som omfattas av kommunalt ansvar. Dessutom har 

de ett delat informationsansvar med producenterna för avfallsslag som omfattas 

av producentansvar (förpackningar, elavfall och bilar). 

Informations- och kommunikationsarbete är helt avgörande för att 

inriktningsmålen i avfallsplanen skall nås. En kommunikationsplan kommer att 
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tas fram med utgångspunkt i avfallsplanen. Exempelvis kan information i syfte 

att öka utsorteringen av matavfall, förpackningar och returpapper bidra till att 

avfallsplanens mål om ökad återvinning uppnås. Även förebyggande av avfall 

och nedskräpning är områden som i mycket hög grad beror av människors 

beteenden, som till stor del kan påverkas genom information och 

kommunikation. Information om avfallshantering kan på ett påtagligt sätt göra 

det enklare för människor att göra miljömedvetna val, i enlighet med 

avfallsplanens mål om minskade avfallsmängder och minskad nedskräpning. 

Informationen kan även bidra till en stärkt miljöprofil för kommunerna.  

Exempel på kommunikations- och informationskanaler som används i 

kommunerna i KNÖL-området är: 

• Utskick med information om avfallshanteringen 

• Kommunernas webbplatser och sociala medier 

• Annonsering i lokalpress 

• Information i samband med olika typer av evenemang 

• Skolinformation 

• Information till nyinflyttade 

• Samarbeten med större fastighetsägare 

• Studiebesök på avfallsanläggningar 

• Årlig almanacka från Samhällsbyggnadsförbundet  

 

Det finns ett fortsatt stort behov av kommunikation och information om avfall 

för att kunna 

• minska mängden avfall 

• öka andelen avfall som sorteras och lämnas för återanvändning eller 

materialåtervinning (gäller både hushåll och verksamheter) 

• minska spridningen av farliga ämnen 

• minska nedskräpningen 

Planering av detta kommer att genomföras genom den kommunikationsplan 

som avses tas fram. 

För att nå målen i avfallsplanen behövs resurser för att nå hushållen och för att 

besöka företagen. Flera parter, utöver Samhällsbyggnadsförbundet, kommer att 

behöva satsa resurser på information om avfallshanteringen under de närmaste 

åren:  

• Kommunledningskontoren som ansvarar för övergripande 

informationsinsatser 

• Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen för tillsynsinsatser 

framför allt gentemot företag 
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• Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet för 

arbete med minskad nedskräpning 

• Kommunala förvaltningar och bostadsbolag för information till personal 

och hyresgäster, både på svenska och på andra språk 

3.4 Upphandling 
Vid upphandling av varor och tjänster inom den kommunala organisationen 

finns möjlighet att omvärdera och fundera igenom vad som faktiskt behöver 

köpas och i vilka kvantiteter. Kommunen är ofta en stor beställare lokalt och en 

betydelsefull aktör. Genom att ställa miljökrav i upphandlingar kan kommunen 

både påverka miljöbelastning och resurshushållning inom den egna 

verksamheten och inspirera andra organisationer att ställa liknande krav. 

Upphandling kan exempelvis användas som styrmedel för att förebygga avfall i 

olika kommunala verksamheter och därmed bidra till att avfallsplanens mål om 

minskande avfallsmängder uppnås. 

I handlingsplanen (Bilaga 1) i denna avfallsplan finns åtgärder som handlar om 

att använda upphandling som verktyg för att nå målen i avfallsplanen. Miljökrav 

ska enligt handlingsplanen ställas vid upphandling av transporter av avfall. 

Miljökrav i upphandlingar kan även handla om att tillämpa principer om 

cirkulär ekonomi, användning av återanvända produkter eller återvunna 

material vid inköp, återvinningsbarhet av material, returemballage och 

förnyelsebara bränslen vid transporter. Detta kräver i många fall nytänkande 

såväl upphandlingar som arbetssätt. Kanske kan rutiner ändras eller behoven 

uppfyllas på annat sätt än genom nyinköp? Kan livslängden på produkter 

förlängas genom service och underhåll och genom att köpa produkter av bra 

kvalitet? 

Kraven vid upphandling bör utformas så att marknaden uppmuntras till 

utveckling, både av mer hållbart och miljövänligt producerade produkter som 

går att reparera och använda länge, men också av nya tjänster för reparation och 

uppgradering. 

Vissa av kommunerna i KNÖL-området har idag riktlinjer om miljökrav vid 

upphandlingar, men detta behöver utvecklas för att verkligen använda den 

offentliga upphandlingen som en drivande faktor i omställningen till ett hållbart 

samhälle. 

3.5 Fysisk planering 
När det hållbara samhället ska byggas är avfallshanteringen en del av den 

grundläggande infrastrukturen. Det är därför viktigt att avfallsförebyggande 

åtgärder och avfallshantering ingår redan i den fysiska planeringen. 

Utgångspunkten bör vara att produkter ska kunna återbrukas och delas i 

närmiljön och att avfall ska kunna samlas in och transporteras bort på ett 

effektivt sätt.  

Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för att nå avfallsplanens mål om 

förebyggande och återvinning av avfall, genom att säkerställa att det finns ytor 

och utrymmen för avfallssortering inom byggnader och på fastigheter samt för 
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insamling, transport och behandling av det avfall som uppstår hos hushåll och 

verksamheter. 

Samhällsbyggnadsförbundet lämnas kontinuerligt möjlighet att lämna 

synpunkter på planer och bygglov utifrån ett avfallsperspektiv. Eftersom en väl 

fungerande infrastruktur och hög servicenivå är viktig faktor för att nå ett gott 

insamlingsresultat och ökad återvinning är detta samarbete fortsatt viktigt för att 

kunna implementera goda avfallslösningar och möjliggöra god service och en 

positiv utveckling av avfallshanteringen.  

Respektive kommun har en översiktsplan och dessa antogs under åren 2017–

2019. Ingen av översiktsplanerna pekar på några särskilda åtgärder eller 

inriktningar vad gäller avfallshanteringen, annat än att hänvisa till gällande 

avfallsplan. Vid kommande översiktsplaner rekommenderas att förtydliga 

exempelvis att kommunen på ett ännu tydligare sätt ska utgå från avfallstrappan 

vid planering av sin verksamhet samt att områden för avfallsanläggningar (t.ex. 

för omlastning) pekas ut. 

Vid framtida planering av avfallshantering, liksom annan fysisk planering, 

kommer också hänsyn behöva tas till ett förändrat klimat och de konsekvenser 

som ett förändrat klimat ger upphov till. För avfallshanteringens del kan det 

exempelvis handla om att vid extrem torka anpassa mellanlagring av avfall för 

att minska risken för brand eller planera och bygga avfallsanläggningarna utifrån 

ökad risk för översvämningar eller hård blåst. Klimatförändringar kan också 

exempelvis gynna invasiva arter, vilket ännu mer kan behöva beaktas vid 

hantering av massor så att spridning av dessa undviks. 

3.6 Tillsyn 
Avfall och farligt avfall alstras i stor mängd hos både företag och hushåll. Det 

farliga avfallet kan vara skadligt för människors hälsa och miljön. Hanteringen 

av avfall kan, beroende på hur den sker, vara ett stort resursslöseri, ett 

miljöproblem och ett sanitärt problem.  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och Länsstyrelsen i Örebro län har det 

lagstadgade lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken och dess följdförfattningar. 

I Samhällsbyggnadsförvaltningens tillsyn ingår bland annat att kontrollera hur 

kommunen sköter sitt renhållningsansvar, vilket i sin tur påverkar 

kommuninvånarna, och hur de yrkesmässiga verksamheterna sköter sin 

avfallshantering. Områden som granskas är bl.a. hur sortering sker, att förvaring 

av farligt avfall sker på ett betryggande sätt, att företagen jobbar med att minska 

uppkomsten av avfall samt att verksamheterna för anteckningar om sitt farliga 

avfall och rapporterar in uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister. Kontroll 

av transportdokumentation vid transporter av farligt avfall samt miljörapporter 

är också en viktig del. En tillsynsmyndighets arbete innebär också att hantera 

nedskräpningsärenden. 

Mycket av denna tillsyn påverkar målen som finns med i avfallsplanen, 

exempelvis mål om förebyggande av avfall, minskad spridning av farliga ämnen 

och ökad materialåtervinning. Tillsynen är ett särskilt viktigt styrmedel för att 

avfallsplanens mål ska kunna nås även avseende avfall som kommunen inte 

ansvarar för.  
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4 Fortsatt planeringsprocess och uppföljning 
Denna avfallsplan är ett verktyg för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora kommuner i arbetet med att anpassa avfallshanteringen i riktning mot 

hållbarhet. Avfallsplaner ska enligt gällande lagstiftning ses över minst vart 

fjärde år och vid behov revideras. Inom Samhällsbyggnadsförbundet ska 

uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder ske årligen, och 

översyn av hela avfallsplanen behöver påbörjas senast år 2025.  

Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för att göra en årlig uppföljning av mål 

och åtgärder. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunerna kontaktas 

och redovisar sina resultat till Samhällsbyggnadsförbundet, som sammanställer 

resultaten i en lägesrapport. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och 

ansvariga nämnder i respektive medlemskommun och ansvariga för olika 

åtgärder enligt avfallsplanens handlingsplan. Uppföljningen görs inför 

nämndernas årliga budgetprocesser och kan därmed bidra till att mål och 

åtgärder genomförs och att avfallsplanen blir ett levande dokument. 

Grundläggande uppgifter som sammanställts till exempelvis miljörapporter kan 

även användas som underlag till uppföljningen av avfallsplanen. Avdelningen 

Avfall & Återvinning på Samhällsbyggnadsförbundet samordnar en arbetsgrupp 

som arbetar med uppföljningen.  

Arbetsgruppens möten är ett naturligt forum för planering av genomförande av 

åtgärderna i avfallsplanen och kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan 

förvaltningar och bolag i avfallsfrågor. Med ett sådant forum, som bör träffas 

minst två gånger per år, blir det lättare att göra rätt även för kommunernas egna 

verksamheter. 

Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på 

medlemskommunernas hemsidor. Uppdaterade faktaunderlag, såsom uppgifter 

om avfallsmängder inom kommunalt ansvar för avfallshantering och 

producentansvar samt eventuella förändringar av avfallshanteringen i 

kommunerna, kommer att sammanställas årligen i samband med uppföljning av 

mål och åtgärder.  

Nyckeltal och underlag som kommer att användas vid uppföljningen framgår av 

respektive mål. 

5 Framtida avfallshantering och avfallsflöden 
I följande kapitel presenteras utvecklingstendenser som är viktiga för 

avfallshanteringen, en prognos för omhändertagande av avfall från kommunerna 

i KNÖL-området fram till 2030 samt en bedömning av framtida behov av 

insamlingssystem och behandlingskapacitet för avfall. Bedömningen baseras i 

huvudsak på avfallsplanens mål, nyckeltal och åtgärder. Prognosen fokuserar på 

avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i relevanta delar även avfall som 

omfattas av producentansvar. Resonemang förs även om avfall från industri och 

annan verksamhet. 
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Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska avvecklas och 

att ansvaret för insamling och materialåtervinning av returpapper ska läggas 

över på kommunerna, samt att lagstiftningen om producentansvar för 

förpackningar ska ses över med möjlighet att ge kommunerna ansvaret för 

insamling av förpackningsavfall. Ett förändrat ansvar för returpapper och 

eventuellt även för förpackningar kan komma att påverka källsorteringen. 

Eftersom osäkerheterna kring detta är stora är de beräkningar och prognoser 

som presenteras baserade på dagens ansvarsfördelning. 

5.1 Utvecklingstendenser 
5.1.1 Befolkningsprognos 
De fyra kommunerna i KNÖL-omådet hade år 2020 nästan 46 000 invånare. 

Fram till 2030 förväntas befolkningen i området att minska med drygt 3000 

personer. Minskningen kommer att ske i olika takt för de olika kommunerna. 

Denna förväntade minskning kan innebära utmaningar i att fortsätta att erbjuda 

en god service till kommuninvånarna. En stor befolkningsminskning kan också 

innebära mindre avfall totalt sett, även om avfallsmängderna per person generellt 

sett ökar i Sverige. 

Tabell 1 Befolkningsprognos för KNÖL-kommunerna. Källa: SCB. 

Kommun Befolkning 2020 Befolkning 2030 Skillnad 

befolkning 

2020-2030 

Hällefors 6 896 6 200 -696 

Lindesberg 23 658 22 100 -1 558 

Ljusnarsberg 4 674 4 100 -574 

Nora 10 686 10 300 -386 

Totalt 45 914 42 700 -3 214 

 

5.1.2 Avfall under kommunalt ansvar 
En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna ökar. Under år 

2018–2019 ökade mängden avfall med 1 %. Det var framför allt 

grovavfallsmängderna som ökade, medan mängden mat- och restavfall minskade 

något. Utslaget per person blir mängden avfall under kommunalt ansvar ca 467 

kg per år.  

Samtidigt förändras flödena av förpackningar och returpapper från hushåll. 

Framför allt ökar mängden plast- och pappersförpackningar till följd av ökad 

internetförsäljning, medan mängden returpapper minskar i takt med att 

hushållen i mindre utsträckning läser papperstidningar. Nettoeffekten av detta 

under senare år har inneburit att mängden förpackningar och returpapper per 

invånare är i stort sett oförändrad. Ett eventuellt införande av TIS, 
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tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar kan komma att påverka de 

insamlade mängderna av förpackningar från hushållen.  

Starka ekonomiska intressen på marknaden och fokus på konsumtion av varor 

och tillväxt i ekonomin kan leda till att avfallsmängderna fortsätter att öka. Dock 

finns motkrafter mot denna trend, dels via avfallsbranschen, dels genom andra 

samhällsaktörer och genom en generellt ökad medvetenhet hos allmänheten om 

vikten av ett hållbart leverne. Cirkulära affärsmodeller som underlättar för 

hushållen att konsumera hållbart kan bidra till att minska sambandet mellan 

konsumtion och avfallsproduktion. Det kan därför vara rimligt att anta att 

avfallsmängderna kan hållas relativt konstanta per invånare. Avfallsplanens 

åtgärder gällande förebyggande och ökad återanvändning, både inom 

kommunens verksamhet och i samhället, är viktiga i detta sammanhang.  

Trots ökade avfallsmängder har på senare år mycket åstadkommits beträffande 

hur avfall behandlas i Sverige tack vare det fokus som har legat på att styra 

avfallsbehandlingen uppåt i avfallstrappan. Denna utveckling kan antas 

fortsätta, bland annat genom att bostadsnära insamling av förpackningar och 

returpapper väntas ge en bättre källsortering. På nationell nivå 2020 ligger 

andelen avfall under kommunalt ansvar som behandlas genom 

materialåtervinning på omkring 35 %, biologisk behandling cirka 14 % och 

energiåtervinning 50 %. Mindre än 1 % av avfallet under kommunalt ansvar går 

direkt till deponi, en siffra som dock stiger markant om aska från 

avfallsförbränning räknas in. 

5.1.3 Verksamhetsavfall 
Näringslivet varierar stort och omfattar allt från gruvbrytning till besöksnäring, 

det finns många mindre företag där antalet anställda är under 50 personer. 

Största arbetsgivaren (bortsett från kommunen) i Hällefors är Ovako Sweden 

AB, i Lindesberg Meritor HVS AB, i Ljusnarsberg Kopparbergs Bryggeri AB och i 

Nora Orica Sweden AB. 

Alla verksamheter genererar olika typer av avfall i varierande mängder. 

Historiskt sett så har gruvavfall varit det dominerade avfallsslaget i samtliga 

KNÖL-kommuner.  Det kan konstateras att mängden industriavfall, bygg- och 

rivningsavfall etc. i hög grad är beroende av konjunkturen. Till följd av ökad 

sortering av såväl industriavfall som bygg- och rivningsavfall kan andelen 

utsorterat avfall från dessa kategorier förväntas öka. De avfallsflöden som i 

dagsläget omhändertas på annat sätt än genom kommunernas hantering 

förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av de kommunala systemen, 

då det för dessa flöden bedöms finnas ett etablerat omhändertagande.  

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet med 

mera kan komma att öka. Skälen till detta är främst att trenden är att allt mer 

avfall definieras som farligt avfall och att byggnation kan kräva sanering av 

förorenade områden som genererar förorenade massor som måste behandlas. 

Ökningen av mängden farligt avfall från industri och annan verksamhet kan 

motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till miljöanpassning av 

produktionen. 
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På senare år har cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller blivit allt 

viktigare för både myndigheter och privata företag, vilket kan bidra till att bryta 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avfallsproduktion och leda till att 

mängden verksamhetsavfall minskar. 

5.2 Prognos över avfallsmängder 
I Figur 1 presenteras en prognos fram till 2030 över hur det avfall som hanteras 

genom KNÖL-kommunerna, exklusive slam, samt avfall som omfattas av 

producentansvar fördelas på respektive behandlingsmetod13. 

Prognosen baseras på avfallsmängder år 2030, förväntad 

befolkningsutveckling14 samt att avfallsplanens mål om minskande total mängd 

kommunalt avfall per person nås och ökad sortering till följd av genomförande 

av åtgärder enligt handlingsplanen (se bilaga 1). Även utbyggnad av 

fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper förutsätts samt att 

mängden matsvinn minskar i en takt som möjliggör en halvering till 2030, enligt 

FN:s globala hållbarhetsmål. Prognosen fokuserar på det avfall som hanteras 

genom KNÖL-kommunerna samt avfall som omfattas av producentansvar. 

 

 

Figur 1 Nuläge och prognos över behandling/återvinning av insamlade 
avfallsmängder15. Avser avfall som hanteras genom kommunerna och avfall 
som omfattas av producentansvar. Spill, siktrester och askor från respektive 
behandlingsmetod har inte beaktas. 

 
13 Den behandling som avses är primär behandling och återvinning av mat- och restavfall, förpackningar och 
returpapper från fastighetsnära insamling (FNI) och återvinningsstationer (ÅVS), grovavfall och trädgårdsavfall 
från FNI och återvinningscentraler (ÅVC) samt farligt avfall och elavfall. Vidare omhändertagande av rester 
såsom spill, siktrester och askor från olika behandlings- och återvinningsprocesser såsom energiåtervinning 
omfattas inte av framtagen prognos. 
14 Baserat på en fortsatt befolkningsminskning på i genomsnitt 0,7 % per år. 
15 Av det avfall som uppstår i KNÖL-området väntas mängden till materialåtervinning öka genom fastighetsnära 
insamling samt förbättrad sortering på återvinningscentralerna. Den totala ökningen materialåtervinning blir dock 
mindre än förväntat på grund av minskande befolkning i området. Utsorteringen av matavfall till biologisk 
behandling väntas öka men den totala mängden matavfall till biologisk behandling sjunker ändå till följd av 
minskat matsvinn och minskande befolkning. Mängden avfall till energiåtervinning väntas sjunka till följd av ökad 
utsortering av avfall till materialåtervinning och biologisk behandling och minskande befolkning. Mängden avfall 
som deponeras väntas fortsatt vara mycket liten och utgörs av asbest. 
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Prognosen innebär att mängden kommunalt avfall per person minskar. 

Bedömningen är något osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen per 

person i praktiken kommer att utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande 

åtgärder kommer att få. 

Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas 

mängdstatistik för avfall som kommunerna inte ansvarar för. Sådant avfall är till 

exempel industriavfall, bygg- och rivningsavfall och park- och trädgårdsavfall 

från verksamheter. Någon prognos för dessa avfallsslag har därför inte kunnat 

göras. 

Prognosen omfattar inte heller vidare omhändertagande av rester såsom spill, 

siktrester och askor från behandling eller återvinning av insamlat avfall. Dessa 

rester behandlas i huvudsak genom exempelvis energiåtervinning eller 

deponering. I detta sammanhang kan särskilt noteras att avfall som behandlas 

genom energiåtervinning ger upphov till en mängd aska och slagg som 

motsvarar ca 20-25 % av mängden avfall till energiåtervinning. Denna mängd 

måste helt eller delvis omhändertas genom deponering 

5.3 Behov av insamlingssystem och anläggningar 
Avfallsflödenas framtida utveckling enligt framtagen prognos bedöms inte 

föranleda något behov av utökad kapacitet för behandling av avfall i KNÖL-

området. Däremot kan ökad utsortering av vissa avfallsslag för 

materialåtervinning medföra behov av ökad kapacitet för mottagning av dessa 

avfallsslag. 

5.3.1 Avfall under kommunalt ansvar 
Baserat på de trender och prognoser som beskrivits ovan kan konstateras att 

behovet av kapacitet för behandling av brännbart avfall genom energiåtervinning 

kommer att minska medan behovet av kapacitet för biologisk behandling av 

matavfall kommer att öka något. 

Även behovet av kapacitet för omlastning och vidareförädling av utsorterade 

fraktioner till materialåtervinning kommer troligen att öka. Återvinningen antas 

i många fall ske i anläggningar utanför KNÖL-området. 

5.3.2 Verksamhetsavfall 
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt ansvar för 

avfallshantering, finns begränsat med information om mängder som 

uppkommer inom kommunerna. Även information om kapaciteten i befintliga 

anläggningar för behandling av verksamhetsavfall är begränsad. Det finns inga 

uppgifter om att mängden verksamhetsavfall skulle ändras drastiskt under 

planperioden och därmed förändra behovet av behandlingsanläggningar. På 

längre sikt kan dock förväntad befolkningsminskning väntas medföra minskade 

mängder verksamhetsavfall och därmed minskade intäkter för avfallshanterarna. 

Detta skulle kunna innebära att kommunerna skulle behöva ta ansvar även för 

insamling av verksamhetsavfall. 
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5.4 Koppling till fysisk planering 
Alla kommunerna i KNÖL-området har översiktsplaner som syftar till att 

planera grunddragen i mark- och vattenanvändningen i respektive kommun, i 

huvudsak utifrån allmänna intressen. En väl fungerande avfallshantering är ett 

allmänt intresse och bör därför finnas med i den fysiska planeringen, exempelvis 

beträffande återvinningscentraler, platser för återbruk och avfallsanläggningar. 

I detaljplaner regleras markens lämplighet för en viss användning mer i detalj. I 

arbetet med att ta fram en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna och 

enskilda intressen, vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna 

avfallshämtning kan behöva utredas. Detta är sällan ett problem då detaljplaner 

oftast tas fram i tätorter men får som konsekvens att gator i princip alltid 

utformas med insamlingsfordonets framkomlighet som en dimensionerande 

faktor. 

5.5 Investeringar kopplade till nya insamlingssystem och 
anläggningar  

Under kommande år kommer investeringar göras gällande nya anläggningar för 

hantering av avfall i KNÖL-området. Några investeringar gällande nya 

insamlingssystem kommer troligtvis inte att göras.  

I avfallsplanens handlingsplan med åtgärder, bilaga 1, har resursbehovet för 

respektive åtgärd bedömts. En del av åtgärderna berör anläggningar för att 

hantera avfall. De investeringar som kommer göras gällande anläggningar i 

KNÖL-området är exempelvis:  

• Ny ÅVC i Lindesberg 

• Utveckling på ÅVC: 

o utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för 

återbruk  

o utveckling av insamling av farligt avfall  

o införande av nationella skyltsystemet på ÅVC 

Investeringarna kommer kostnadsberäknas först då det är aktuellt att starta det 

inledande arbetet inför ovan nämnda projekt. 

Utifrån handlingsplanen kan även konstateras att några åtgärder kan komma att 

innebära framtida investeringar gällande både nya insamlingssystem och nya 

anläggningar. De eventuella framtida investeringarna är:  

• Plats för mellanlagring av schaktmassor  

• Utveckling av insamlingstjänster för textil 

• System för insamling av förpackningar och tidningar (eventuella kärl, 

plats för omlastning då fler fraktioner ska hanteras, etc.)  
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6 Konsekvenser av avfallsplanen 
6.1 Miljö 
Avfallsplanens inriktningsmål, nyckeltal med målvärden och åtgärder bidrar till 

att uppfylla nationella miljökvalitetsmål, EU:s miljö-, avfalls- och klimatmål samt 

FN:s globala hållbarhetsmål. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst 

utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad 

klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens 

genomförande. 

Flera åtgärder i avfallsplanens handlingsplan handlar om att förbättra 

förutsättningarna för att förebygga avfall och återvinna avfall, exempelvis genom 

att utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på 

återvinningscentralerna, att inrätta en ”kommunal överskottscentral” för återbruk 

av utrustning från kommunala verksamheter samt att ta fram en strategi för att 

främja hållbara/cirkulära upphandlingar med fokus på avfallsförebyggande och 

att följa upp ställda krav. Det finns även en åtgärd om att ta fram en övergripande 

strategi för minskad nedskräpning. 

Andra åtgärder i handlingsplanen syftar till att förändra beteenden, exempelvis 

information om förebyggande av avfall, stöd till initiativ avseende 

bytardagar/loppisar, erfarenhetsutbyte inom kommunernas kostverksamheter 

angående minskat matsvinn och framtagande av en kommunikationsplan med 

utgångspunkt i avfallsplanen. Det tar lång tid att förändra beteenden men om 

insatserna följs av förändrat beteende hos många invånare kan åtgärderna på 

längre sikt ge stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och 

minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. 

Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan men kan även medföra vissa 

negativa effekter. Exempelvis kan åtgärder om informera om källsortering leda 

till en ökning av transporter med tunga fordon. Den negativa miljöpåverkan kan 

motverkas genom att ställa krav på fossilfria bränslen i kommunala 

upphandlingar av insamling och transport av avfall. 

Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv 

miljöpåverkan. Det är viktigt att ha uthållighet beträffande informations- och 

utbildningsinsatser, eftersom det tar tid att förändra beteenden. 

I Bilaga 5 presenteras en miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanens 

genomförande. 
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6.2 Ekonomi 
Genomförandet av avfallsplanens åtgärder medför ökade kostnader, där den del 

som avser avfallshantering inom det kommunala avfallsansvaret finansieras av 

avfallstaxan. Till de större kostnaderna hör att: 

• Genomföra informationsinsatser. 

• Ta fram en kommunikationsplan med utgångspunkt i avfallsplanen. 

• Lindesbergs ÅVC 

• Genomföra åtgärder enligt utredning om lämpliga system för insamling 

av förpackningar och returpapper. 

• Utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall. 

• Utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på 

återvinningscentralerna. 

• Använda det nya nationella skyltsystemet på återvinningscentralerna. 

• Utreda möjligheten att införa ”grönt kort” på återvinningscentraler. 

• Utreda alternativ insamling av sorterat grovavfall till återvinning och 

återbruk. 

• Använda fossilfria bränslen vid insamling och transport av avfall. 

• Säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns i kommunala 

verksamheter. 

• Inrätta en ”kommunal överskottscentral16” för återbruk av IT-utrustning 

från kommunala verksamheter, 

• Genomföra, analysera och kommunicera mätningar av matsvinn i 

kommunernas måltidsverksamheter. 

• Ta fram strategier för att främja hållbara/cirkulära upphandlingar och 

minskad nedskräpning. 

• Säkerställa att avfall från kommunala bygg- och anläggningsprojekt 

sorteras enligt gällande lagstiftning. 

• Utreda möjligheten till deponi och/eller mellanlager för schaktmassor 

och en samordnande funktion för hanteringen. 

• Åtgärda nedlagda deponier enligt separat handlingsprogram. 

 

Genomförandet av åtgärderna förutsätter engagemang från flera olika delar av 

kommunernas organisationer. Samhällsbyggnadsförbundet är en nyckelaktör i 

arbetet men många viktiga åtgärder avseende exempelvis förebyggande av avfall 

bygger till stor del på på engagemang från kommunerna. Åtgärderna kan 

 
16 Överskottscentralen kan vara en fysisk plats som förmodligen redan finns men som behöver utvecklas 
till en funktion som samordnar återanvändningen. Det är viktigt att funktionen blir tillgänglig för de 
kommunala verksamheterna. Om dessa åtgärder görs på ett för kommunen anpassat sätt kan resurser 
och pengar sparas eftersom nyinköp inte behöver ske lika ofta. 
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medföra kostnader till följd av behov av ökade personella resurser eller andra 

driftkostnader men det kan även bli aktuellt med investeringar. 

6.2.1 Personella resurser 
En del av åtgärderna i avfallsplanens handlingsplan bedöms kunna genomföras 

med befintliga personella resurser, men beroende på vilka resurser som finns i 

respektive kommun kan det finnas behov av tillfälliga resursförstärkningar eller 

omprioriteringar. Flera av åtgärderna kan med fördel genomföras i samverkan 

mellan kommunerna i KNÖL-området, vilket bedöms underlätta genomförandet 

av avfallsplanen. 

Handlingsplanen innehåller ett flertal åtgärder avseende kommunikation. Dessa 

åtgärder bedöms delvis kunna genomföras med befintliga resurser men för vissa 

kommunikationsinsatser kan de personella resurserna behöva förstärkas. 

6.2.2 Övriga kostnader 
Några åtgärder i avfallsplanens handlingsplan innebär eller kan innebära 

investeringar under de närmaste åren. Exempel på sådana åtgärder kan handla 

om att utveckla möjligheterna att ta emot och förbereda avfall för återbruk på 

återvinningscentralerna och att säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns i 

kommunala verksamheter. 

6.2.3 Avfallstaxa 
Genomförandet av åtgärderna enligt avfallsplanens handlingsplan, under 

förutsättning att ett antal åtgärders verkställande resulterar i investeringar och 

ändrad drift, kan komma att innebära höjning av kommunernas avfallstaxor. 

En del av avfallsplanens åtgärder med avfallsförebyggande och/eller 

kvalitetshöjande karaktär kan påverka taxan positivt. Till exempel kan en 

framgångsrik satsning på återbruk ge kostnadsbesparingar, då avfall till 

förbränning och deponering minskar. 

Åtgärder som inte genomförs inom ramen för det kommunala ansvaret för 

avfallshantering, utan inom andra verksamheter, ger upphov till kostnader som 

inte påverkar avfallstaxan. 

6.2.4 Ekonomiska konsekvenser på längre sikt 
Utöver ovanstående kända åtgärder som kräver ekonomiska insatser kan ytterligare 

drift- eller investeringskostnader tillkomma till följd av genomförande av 

förändringar baserat på olika strategier och utredningar, exempelvis strategi för 

minskad nedskräpning och utredningar om utveckling av olika delar av 

insamlingssystemet. 

Genomförande av vissa åtgärder kan även leda till lägre kostnader däribland 

åtgärder för minskat matsvinn inom kommunala verksamheter. Andra exempel 

är åtgärder som kan resultera i förbättrad utsortering av avfall till 

materialåtervinning, vilket innebär större mängder material av god kvalitet. 

Dessa material har ofta ett ekonomiskt värde. 

Kostnader kan, ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, på sikt innebära 

besparingar. Det gäller att hushålla med jordens ändliga resurser genom att så 

långt det är möjligt förebygga avfall, återvinna material i kretsloppet och minska 

beroendet av fossila bränslen. Att ta kostnader för minskad föroreningsbelastning 
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i miljön och inte bygga upp en allt större miljöskuld, är en investering för 

framtiden. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna efter att olika åtgärder har 

genomförts beskrivs inte närmare i denna avfallsplan. 

6.3 Service 
En acceptabel servicenivå är en av förutsättningarna för en fungerande 

källsortering. För att avfallsplanens mål om ökad återvinning ska kunna nås krävs 

därför förbättrad servicenivå med bl.a. utvecklade sorteringsmöjligheter och ökad 

tillgänglighet på t.ex. återvinningscentralerna. 

I utformningen av servicen är det viktigt att inkludera de sociala aspekterna i 

avfallsplaneringen och skapa de förutsättningar som olika grupper av människor 

behöver för en hållbar avfallshantering. Insatserna måste bygga på en social 

konsekvensanalys där kommuninvånares olika behov och förutsättningar 

identifieras på ett sätt som möjliggör en målgruppsanpassning av åtgärderna. En 

viktig analys är exempelvis hur olika människor rör sig, vilka som har tillgång till 

insamlingsplatser och under vilka förutsättningar, var invånarna upplever 

otrygghet, och så vidare. På samma sätt har de kommunikationsåtgärder som 

genomförs större möjlighet att få genomslag när de utgår från kunskaper om 

olika gruppers förutsättningar och behov. På detta sätt kan avfallsplanens 

åtgärder bidra till att skapa förutsättningar för en socialt hållbar avfallshantering 

och i förlängningen ett socialt hållbart samhälle. 

I avfallsplanens handlingsplan finns åtgärder med direkt koppling till 

servicenivån för avfallslämnare. Till det viktigaste av dessa åtgärder hör att 

utveckla möjligheterna att lämna och förbereda avfall för återbruk på 

återvinningscentralerna och att utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall. 

Andra åtgärder som kan komma att bidra till ökad service är utredningar om 

lämpliga system för insamling av förpackningar och returpapper, ”grönt kort ” på 

återvinningscentraler, alternativ insamling av sorterat grovavfall till återvinning 

och återbruk samt utveckling av insamlingstjänster för textil. 
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Samrådsredogörelse avfallsplan för perioden 
2022 - 2026 för Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner 

1 Bakgrund 
En gemensam avfallsplan för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 

kommuner för perioden 2022 - 2026 har tagits fram. Arbetet har genomförts 

av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samverkan med 

medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade 2021-06-11 

att förslaget till Avfallsplan 2022–2026 inklusive MKB skulle ställas ut till 

allmänheten för granskning. Sista datum för inkomna yttranden var 2021-10-

29. Lindesberg kommun begärde anstånd till 2021-11-24, vilket beviljades. 

2 Sammanställning av inkomna yttranden 
Vid samrådstidens utgång har följande remissinstanser lämnat synpunkter 

på förslaget: 

• Länsstyrelsen i Örebro län  

• Grythyttelistan (Politiskt parti i Hällefors kommun) 

• FALAB/LIBO (Fastigheter i Linde AB/Lindesbergsbostäder) 

• Ljusnarsbergs kommun 

• Lindesbergs kommun  

• Hällefors kommun 

• Nora kommun  

mailto:info@milav.se
http://www.milav.se/
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3 Yttranden 
3.1 Länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen anser att det framgår tydligt av utskicket att planen gäller för 

perioden 2022–2026. Däremot framgår det inte tydligt av den bifogade 

avfallsplanen och handlingsplanen att det är den tidsperioden som avses 

eftersom det inte framgår av förstasidan på planerna. 

Svar: Förstasidan på dokumenten i avfallsplanen kommer att uppdateras 

med perioden 2022 - 2026. 

 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen. 

Svar: Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 

 

Länsstyrelsen anser att det bör framgå tydligare av åtgärderna under 

inriktningsmål 1 och 2 vilka målgrupper som avses och även om hushållen 

innefattas som målgrupp gällande åtgärderna ”Informera om vikten av att 

förebygga avfall samt fördelar och möjligheter med att förebygga avfall” samt 

”Informera om nyttan med källsortering och återvinning av kommunalt 

avfall vid exempelvis ÅVC”.  

Svar: Dessa åtgärder tydliggörs genom att lägga till så att det står 

”Informera invånarna om….” Detta kommer göras i samtliga fall som kan 

vara aktuella. 

 

3.2 Grythyttelistan  
I huvuddokumentet står: ”Senast 2023 sorteras 75 % av matavfallet från 

hushåll, storkök butiker och restauranger och behandlas biologiskt’’. Borde 

inte kommunen uppmuntra hushållen att i görligaste mån varmkompostera 

hemma?  

Svar: Vid insamling av matavfall och biologisk behandling genom rötning 

produceras biogas som används som fordonsbränsle och ersätter fossila 

bränslen. Biogödseln som produceras vid rötningen används på åkermark 

och tillför där värdefulla näringsämnen och mullbildande ämnen. Dessa 

former av återvinning är att föredra från miljösynpunkt, varför det inte finns 

motiv att uppmuntra hemkompostering. Föranleder ingen ändring i 

avfallsplanen. 
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I Bilaga 2 står: ”Slam från avloppsvattenverken används idag vid 

sluttäckning av nedlagda deponeringar vid Södras Måle i Lindesbergs 

kommun och Skäret i Ljusnarsbergs kommun”. Används inte slammet till 

andra ändamål, t ex i jordbruket? Vad görs med slammet när sluttäckning av 

ovanstående deponier är avslutad?  

Svar: För närvarande används slammet endast vid sluttäckning av deponier. 

Ett arbete pågår där hanteringen av slam från avloppsreningsverk utreds. 

Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 

 

3.3 FALAB / LIBO  
Bilaga 1. LIBO ser gärna att återbruk av material/annat sker i kommunen 

och är positiva till att se över på vilket sätt detta är möjligt att stödja i LIBO:s 

regi. Dock är det viktigt, exempelvis vid återbruk av möbler, att hanteringen 

skadedjurssäkras. Vid t.ex. bytardagar kan även LIBO finnas med som stöd. 

LIBO ser positivt på samarbete för att nå ut till hyresgäster med syfte att 

sortera avfall på rätt sätt.  

Svar: Det är bra att LIBO lyfter frågan om skadedjur vid återbruk av möbler. 

SBB tar med frågan i arbetet framöver. Föranleder ingen ändring i 

avfallsplanen. 

 

Bilaga 2 Nulägesanalys. 5.2. LIBO har fastighetsnära insamling på delar av 

beståndet. I löptexten står det som att LIBO har detta generellt.  

Svar: Åtgärdas i texten i nulägesbeskrivningen i bilaga 2. 

 

3.4 Ljusnarsbergs kommun  
Att mål och åtgärder i föreslagen avfallsplan relaterar till FNs globala 

hållbarhetsmål 2030 och sedan bryts ner till våra lokala och regionala mål 

och strategier ser Ljusnarsbergs kommun som en naturlig utgångspunkt i 

arbetet. 

Producentansvaret för returpapper ska avvecklas och ansvaret för insamling 

och materialåtervinning kommer att läggas över på kommunerna 1 januari 

2022. Ljusnarsbergs kommun ser det som en stor brist att detta som ligger i 

närtid inte finns en plan för.  

Svar: Ansvaret för insamling och materialåtervinning för returpapper läggs, 

som Ljusnarsbergs kommun mycket riktigt påpekar, på kommunerna från 1 

januari 2022. SBB har redan förberett en lösning för hantering av 

returpapper på kort sikt. Denna lösning innebär i korthet att returpapper 

kommer samlas in under två år på ÅVS på samma sätt som det tidigare skett. 
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Hur det framtida insamlingssystemet för returpapper ska se ut kommer att 

utredas i enlighet med Inriktningsmål 2. Beskrivningen uppdateras i 

avfallsplanen. 

 

Vem är övergripande ansvarig för avfallsplanen? Vem prioriterar vid ev. 

tidsbrist i handlingsplanen?  

Svar: Avfallsplanen har tagits fram gemensamt för Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Beslut om avfallsplanen, inklusive den 

prioritering som beslutet innebär, för de olika kommunerna kommer att tas i 

respektive kommunfullmäktige. SBB har en samordnande funktion men det 

är varje kommunstyrelse som har det övergripande ansvaret och har ansvaret 

för att prioritera. Alla kommunerna behöver dock inte göra allt samtidigt och 

lokala anpassningar kan göras. I vissa fall kan en kommun gå före och införa 

exempelvis nya rutiner för att minska uppkomsten av avfall. Övriga 

kommuner kan sedan ta del av erfarenheterna och genomföra lokalt 

anpassade rutiner. Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 

 

3.4.1 Kommentar till Handlingsplan med åtgärder Inriktningsmål 1 
Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återbruk ska öka 

Det läggs ett stort ansvar på kommunen och AME-verksamheten att 

förbereda möjligheten att lämna avfall för återbruk på våra 

återvinningscentraler. Att sedan samverka med föreningslivet för att 

försäljning ska ske ökar arbetsbelastningen. En kommunal överskottscentral 

för IT-utrusning och möbler från våra verksamheter kräver stora resurser för 

vår lilla kommun.  

Svar: Åtgärderna för återbruk och återanvändning som exempelvis 

överskottscentralen behöver anpassas efter kommunens förhållanden. 

Överskottscentralen kan vara en fysisk plats som förmodligen redan finns 

men som behöver utvecklas till en funktion som samordnar 

återanvändningen. Det är viktigt att funktionen blir tillgänglig för de 

kommunala verksamheterna. Om dessa åtgärder görs på ett för kommunen 

anpassat sätt kan resurser och pengar sparas eftersom nyinköp inte behöver 

ske lika ofta. Förtydligas med beskrivning av överskottscentralen i 

avfallsplanen. 

 

Ljusnarsbergs kommun genomför matsvinnsmätningar idag men det är 

positivt om alla kommuner tillsammans ser över vilken metod som ska 

användas (detta sker nu).  
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Svar: Bra att det är ett pågående arbete och att detta samordnas. Föranleder 

ingen ändring i avfallsplanen. 

3.4.2 Kommentarer till Inriktningsmål 2: Andelen avfall till 
materialåtervinning och biologisk återvinning ska öka 

Självklart ska kommunen sträva efter att öka insamlingen av matavfall men 

tidplanen, 2022 - 2023, är för optimistisk för att  

• säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns i hela kommunen 

• utreda lämpliga system för insamling av förpackningar och 

returpapper och genomföra åtgärder som behövs  

• utreda servicenivån och utformningen av återvinningscentralerna 

Svar: Källsorteringsmöjligheterna enligt punkt 1 ovan ska finnas i de 

kommunala verksamheterna. 

För punkt 2 och 3 är det utifrån lagstiftning och nationella mål tydligt att det 

kommer att krävas en högre servicenivå för insamling och sortering även för 

hushåll. Åtgärder behöver därför genomföras i den tidsrymd som anges. 

Samordning i hela KNÖL-regionen genom SBB är viktig för att kunna 

genomföra åtgärderna.  

Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 

 

Ljusnarsbergs kommun anser att det behövs en övergripande funktion, ej 

heltid, för att utreda möjligheten till deponi och/eller mellanlager för 

hantering av schaktmassor.  

Svar: I avfallsplanen finns utredning av denna funktion med som en åtgärd 

(Åtgärd n) under inriktningsmål 2). Föranleder ingen ändring i 

avfallsplanen. 

 

3.4.3 Kommentarer till Inriktningsmål 3: Miljöpåverkan från hantering 
av avfall samt risken för spridning av farliga ämnen ska minska.  

Det behövs en kartläggning av behovet i Ljusnarsbergs kommun för att 

bedöma omfattningen av insamling av farligt avfall för att kunna ta ställning 

till om vi ska utveckla eller utöka insamlingen.  

Svar: I det arbete som kommer att genomföras avseende farligt avfall enligt 

avfallsplanen kommer bl.a plockanalyser av mängden farligt avfall i 

restavfallet att genomföras. Detta bedöms kunna ge ett bra underlag till 

beslut om ytterligare åtgärder. Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 
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Ljusnarsbergs kommun önskar fossilfri transport för insamling av avfall till 

en rimlig kostnad.  

Svar: I avfallsplanens handlingsplan är en av åtgärderna att krav ska ställas 

på fossilfria bränslen i kommunala upphandlingar av insamling och 

transport av avfall. Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 

 

3.4.4 Kommentarer till Inriktningsmål 4: Människan i centrum. Det ska 
vara lätt att göra rätt.  

Kommunikationsplan är viktig att ta fram liksom att använda det nationella 

skyltsystemet.  

Svar: Bra att detta lyfts fram. Båda dessa åtgärder finns angivna i 

handlingsplanen. Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 

 

Användning av ”grönt kort” vid ÅVC för ökad tillgänglighet och att utreda 

alternativ insamling av sorterat grovavfall lyfts fram som viktig av 

kommunen.  

Svar: I avfallsplanen föreslås att dessa alternativ för insamling av grovavfall 

utreds. Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 

 

Ljusnarsbergs kommun har begränsat med resurser för kommunikation, 

information och utredning varför tidplanen är alldeles för snäv för vår 

kommun.  

Svar: I den kommunikationsplan som kommer att tas fram som en av 

åtgärderna i planen kommer samordning av informationsinsatser att 

genomföras. De föreslagna utredningarna kommer även dessa att samordnas 

mellan de olika KNÖL-kommunerna. Detta kommer att underlätta för 

kommunen att kunna genomföra åtgärderna. Föranleder ingen ändring i 

avfallsplanen. 

 

Ljusnarsbergs kommun vill att principen gäller att sopor ska kastas i 

respektive hemkommun.  

Svar: Grundprincipen i hela KNÖL-regionen är att avfall ska lämnas i 

respektive hemkommun. Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 
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3.5 Lindesbergs kommun  
Lindesbergs kommun begärde 13 oktober anstånd till 24 november att svara 

på samråd. Begäran godkändes. 16 november 2021 beslutades att inga 

synpunkter kommer från Lindesbergs kommun. 

 

3.6 Hällefors kommun  
Att mål och åtgärder i föreslagen avfallsplan relaterar till FN:s globala 

hållbarhetsmål 2030 och sedan bryts ner till våra lokala och regionala mål 

och strategier ser Hällefors kommun som en naturlig och bra utgångspunkt i 

arbetet. 

Producentansvaret för returpapper ska avvecklas och ansvaret för insamling 

och materialåtervinning kommer att läggas över på kommunerna 1 januari 

2022. Hällefors kommun ser frågetecken i att det inte finns en plan för det i 

närtid. 

Svar: Ansvaret för insamling och materialåtervinning för returpapper läggs, 

som Hällefors kommun mycket riktigt påpekar, på kommunerna från 1 

januari 2022. SBB har redan förberett en lösning för hantering av 

returpapper på kort sikt. Denna lösning innebär i korthet att under två år 

kommer returpapper samlas in på ÅVS på samma sätt som det tidigare skett. 

Hur det framtida insamlingssystemet för returpapper ska se ut kommer att 

utredas i enlighet med Inriktningsmål 2. Beskrivningen uppdateras i 

avfallsplanen. 

 

Hällefors kommun ser att det saknas tydlighet i vem som ansvarar för planen 

samt eventuell prioritering av densamma.  

Svar: Avfallsplanen har tagits fram gemensamt för Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Beslut om avfallsplanen, inklusive den 

prioritering som beslutet innebär, för de olika kommunerna kommer att tas i 

respektive kommunfullmäktige. SBB har en samordnande funktion men det 

är varje kommunstyrelse som har det övergripande ansvaret och har ansvaret 

för att prioritera. Alla kommunerna behöver dock inte göra allt samtidigt och 

lokala anpassningar kan göras. I vissa fall kan en kommun gå före och införa 

exempelvis nya rutiner för att minska uppkomsten av avfall. Övriga 

kommuner kan sedan ta del av erfarenheterna och genomföra lokalt 

anpassade rutiner. Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 

 

Det saknas också innovativa tänk för hur återvinningen ska lösas i framtiden. 

Nyckeln är, som beskrivs i planen, tillgänglighet. Lösningar för 
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dygnetruntöppet på återvinningscentraler samt i vilken utsträckning 

tekniska lösningar på återbruk ska implementeras bör finnas med i planen. 

Svar: Utredning avseende s.k. Grönt kort på ÅVC samt alternativa lösningar 

av insamling av återvinning kommer att genomföras enligt åtgärder i planen. 

Dessa utredningar kommer att visa vilka lösningar som bäst kan användas 

för insamling, återvinning och återbruk. Föranleder ingen ändring i 

avfallsplanen. 

 

Viktigt för att lyckas med målen är riktad information till hushåll och företag. 

Svar: En kommunikationsplan avses tas fram för att informera hushåll och 

företag på rätt sätt. Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 

 

Hur förslag, som till exempel en kommunal överskottscentral, ska finansieras 

framgår inte av planen. 

Svar: Åtgärder som ingår i det kommunala avfallsansvaret bekostas av 

avfallstaxan medan vissa åtgärder kommer att behöva skattefinansieras om 

inte andra lösningar går att hitta. Åtgärder avseende exempelvis 

återanvändning och förebyggande kan på sikt innebära minskade kostnader. 

Samtliga åtgärder i handlingsplanen har ett uppskattat resursbehov i 

förhållande till kommunens verksamheters budgetar. Föranleder ingen 

ändring i avfallsplanen. 

 

3.7 Nora kommun 
Nora kommun ställer sig bakom förslaget till avfallsplan med följande 

synpunkter: 

Avfallsplanen med vidhängande handlingsplan är mycket angelägen för att 

kommunen ska bidra till en bättre miljö och för att uppnå miljö- och 

hållbarhetsmål. 

Handlingsplanen kommer att kräva att flera verksamheter inom Nora 

kommun bidrar till genomförandet av handlingsplanen. Kosten, 

kommunikationsstrateg, näringslivsutvecklare och strategisk utredare är 

nyckelfunktioner, förutom Samhällsbyggnadsförbundets medarbetare, inom 

Nora kommun för handlingsplanens genomförande.  

Svar: Bra att Nora kommun har identifierat några nyckelpersoner i arbetet 

med avfallsplanen. Föranleder ingen ändring i avfallsplanen. 
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I denna bilaga presenteras åtgärder för att uppnå inriktningsmålen i 

avfallsplanen. Syftet med åtgärderna, liksom för avfallsplanen i sin helhet, är att 

• vara ett verktyg i kommunernas, Samhällsbyggnadsförbundets och 

Samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunernas arbete med 

förebyggande och hantering av avfall 

• bidra till en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs och avfall 

ses som en resurs 

• skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och inspirera till 

handlingar som bidrar till avfallsplanens mål 

Åtgärderna presenteras i anslutning till det mål som de närmast kan anses höra, 

även om samma åtgärd ibland bidrar till att flera mål kan nås. Till varje mål 

anges även nyckeltal med målvärden. Nyckeltalen används vid uppföljning.  

Tidsramen för genomförande av respektive åtgärd anges med årtal för 

åtgärder som genomförs vid något eller några enstaka tillfällen, eller årligen 

för åtgärder som genomförs en eller flera gånger per år alternativt 

kontinuerligt. De allra flesta åtgärder har slutdatum senast 2025, då avfalls-

planen ska uppdateras och nya åtgärder läggas till för att nå målen till 2030. 

I texten nedan benämns Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

som Samhällsbyggnadsförbundet. För varje åtgärd anges vilken del av den 

kommunala organisationen som ansvarar för genomförandet av åtgärden 

med följande förkortningar: 

A Avfall & Återvinning, Samhällsbyggnadsförbundet  

AME Arbetsmarknadsenheten 

F Fastighetsverksamheter 

FP Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen  

GPI Gata/ Park/ Idrott, Samhällsbyggnadsförbundet 

K Kostverksamheter 

M Miljökontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen  

N Näringslivsenheten 

Prod Förpackningsproducentorganisation 

S Strategisk kommunövergripande funktion 

U Upphandlingsfunktioner 

VA Vatten och Avlopp, Samhällsbyggnadsförbundet 

Alla Samtliga kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) 

 

Vilka delar inom respektive kommun som angivna verksamheter och 

funktioner avser framgår av kapitel 5. 
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Resursbehovet för genomförande av åtgärder har bedömts på följande skala: 

Låg kostnad som kan rymmas inom ordinarie budgetnivå. 
⚫ 

Måttlig kostnad som inte säkert kan rymmas inom ordinarie 

budgetnivå. ⚫ 

Hög kostnad som innebär behov av personalförstärkningar 

eller större investeringar. ⚫ 

 

Observera att flera åtgärder som berör samma kommunala funktion 

tillsammans kan kräva personalförstärkningar, även om de var för sig kan 

rymmas inom ordinarie budgetnivå för respektive funktion. 
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1 Inriktningsmål 1: Avfallsmängderna ska minska 
och möjligheterna till återbruk ska öka 

Att minska avfallsmängderna, förebygga avfall, är en utmaning för både 

hushåll, företag och andra organisationer. Mindre avfall ger lägre energi-

användning, mindre utsläpp av växthusgaser och sparar jordens resurser. 

Genom att bruka istället för att förbruka produkter minskar uttaget av ny 

råvara och mängden avfall som uppkommer, vilket är grunden i en cirkulär 

ekonomi. För att lyckas måste produkter designas smartare och konsumtion 

ske på ett mer hållbart sätt genom att vårda, laga, låna, dela, hyra och åter-

bruka produkter. Matsvinnet behöver också minska och resurshushållningen 

öka i hela livsmedelskedjan – vid odling/uppfödning, vid tillverkning, hos 

grossister, leverantörer, butiker, restauranger, storkök samt hos hushållen. 

Nyckeltal: 

• Total mängd kommunalt avfall1, kg/person2 

Målvärde: Nedåtgående trend 

• Mängd mat- och restavfall, kg/person3 

Målvärde: 25 % mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015 

• Mängd matsvinn från kommunernas storkök, % uppdelat på 

tallrikssvinn och serveringssvinn 

Målvärde: Nedåtgående trend utifrån lokala mål och mätningar 

• Mängd matsvinn från hushåll kg/hushåll och vecka 

Målvärde: Nedåtgående trend 

  

 
1 Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
2 Avfall Web: Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall (kg/person). Summan av 
mängd utsorterat avfall och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt 
avfallsansvar eller producentansvar, exklusive bygg- och rivningsavfall samt latrin och avloppsfraktioner. 
Mängden inkluderar avfall som hämtas vid fastigheten eller lämnas vid återvinningscentraler och 
återvinningsstationer. Antal personer inkluderar permanent boende invånare, gästnätter, fritidshusboende 
och arbetsplatsnetto. 
3 Avfall Web: Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person). Mängd insamlat mat- och restavfall som 
hämtas vid fastigheten från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar. Antal personer 
inkluderar permanent boende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto. 
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•  

Antalet upphandlingar som genomförs i enlighet med Mål 6 En miljömässigt 
ansvarsfull offentlig upphandling i den nationella upphandlingsstrategin  
Målvärde: Uppåtgående trend Utgångsvärden: 
Total mängd kommunalt avfall, kg/person (2020) 

  Hällefors: 557 Lindesberg: 436  Ljusnarsberg: 607 Nora: 499  

Mängd mat- och restavfall, kg/person (2015/2020) 

 Hällefors: 187/216 Lindesberg: 190/178  Ljusnarsberg: 174/196 Nora: 198/193 

Mängd matsvinn från kommunernas storkök % (tallrikssvinn/ serveringssvinn) 

 Hällefors: 7%/8% Lindesberg: 13%/13% Ljusnarsberg: 12%/15% Nora: 7%/8% 

Antal upphandlingar som genomförs i enlighet med Mål 6 En miljömässigt ansvarsfull offentlig 
upphandling i den nationella upphandlingsstrategin 

 Hällefors: - Lindesberg: -  Ljusnarsberg: - Nora: -   

 Gemensamma upphandlingar: - SBB: - 

Utgångsvärden för nyckeltal om matsvinn från hushåll tas fram baserat på resultat från 
kommande plockanalyser. 

Åtgärder Tid Ansvar Resurser 
a) Informera invånarna om vikten av att 

förebygga avfall samt fördelar och 
möjligheter med att förebygga avfall 

Årligen A 
⚫ 

b) Informera invånarna om fördelar och 
möjligheter med minskat matsvinn 

Årligen A 
⚫ 

c) Utveckla möjligheterna att lämna och 
förbereda avfall för återbruk på 
återvinningscentralerna (t.ex. genom 
samarbete med föreningar, 
kommunal second hand-försäljning 
etc.) 

2025 A, AME 

⚫ 

d) Inrätta en ”kommunal 
överskottscentral4” för återbruk av 
IT-utrustning, möbler m.m. från de 
egna verksamheterna 

2025 S, F 
⚫ 

e) Stötta initiativ avseende bytardagar/ 
loppisar med exempelvis 
kommunikation där kommunerna 
upplåter yta 

årligen F 
⚫ 

 
4 Överskottscentralen kan vara en fysisk plats som förmodligen redan finns men som behöver utvecklas 
till en funktion som samordnar återanvändningen. Det är viktigt att funktionen blir tillgänglig för de 
kommunala verksamheterna. Om dessa åtgärder görs på ett för kommunen anpassat sätt kan resurser 
och pengar sparas eftersom nyinköp inte behöver ske lika ofta. 



Bilaga 1 4 maj 2021 
Handlingsplan med åtgärder 

 
 
 

6 (13) 

Åtgärder Tid Ansvar Resurser 
f) Utbyta erfarenheter inom 

kommunernas kostverksamheter 
angående hur matsvinnet kan 
minskas, exempelvis vid möten i 
samverkan med leverantörer 

årligen K 
⚫ 

g) Vid planering av menyer, tillagning 
och beställning i kommunernas 
offentliga måltidsverksamheter 
sträva efter att minska matsvinnet 

årligen K 
⚫ 

h) Genomföra, analysera och 
kommunicera mätningar av 
matsvinn i kommunernas 
måltidsverksamheter 

årligen K 
⚫ 

i) Informera företag om 
avfallsförebyggande arbete i 
samband med miljökontorets 
tillsynsbesök 

årligen M 
⚫ 

j) Ta fram en strategi för att främja 
hållbara/cirkulära upphandlingar, 
med fokus på avfallsförebyggande 
(t.ex. flergångsemballage, begagnade 
produkter, underhåll/reparationer) 
samt dessutom följa upp ställda krav 

2023 U 
⚫ 

k) Fortsätta samverkan i länet avseende 
hållbarhet i exempelvis 
upphandlingsfrågor och 
avfallshantering 

2023 S, A 
⚫ 

l) Se över, och där så är möjligt, fasa ut 
användning av engångsprodukter i 
kommunal verksamhet 

2025 Alla 
⚫ 

m) Se över tjänsteutbudet beträffande 
avfallshämtning, t.ex. 
hämtningsintervall för att 
uppmuntra till mindre mängder mat- 
och restavfall 

2023 A 
⚫ 
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2 Inriktningsmål 2: Andelen avfall till material-
återvinning och biologisk återvinning ska öka 

Återvinning är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Avfall från hushåll, 

företag och andra organisationer behöver därför ses som en resurs och 

behandlas på rätt sätt. 

Genom materialåtervinning blir utsorterat avfall råvara vid tillverkning av 

nya produkter och i olika konstruktioner. Behovet av jungfruligt material 

minskar och utsläppen av växthusgaser minskar. Vid biologisk återvinning av 

till exempel trädgårdsavfall och matrester cirkulerar näringsämnen och 

förnyelsebar energi kan utvinnas. 

Nyckeltal: 

• Andel matavfall som behandlas biologiskt, %5 

Målvärde: 75 % till år 2023 

• Andel kommunalt avfall6 för materialåtervinning, inklusive biologisk 

behandling, %7 

Målvärde: 55 % till år 2025, 60 % till år 2030 

• Andel avfall i fraktionen energiåtervinning av avfallet från ÅVC, % 

Målvärde: 15 % till år 2025 

• Andel rätt sorterat avfall i kärl för restavfall, %8 

Målvärde: Uppåtgående trend 

Utgångsvärden: 

Andel matavfall som behandlas biologiskt, % (2020) 

 Hällefors: 24 Lindesberg: 28  Ljusnarsberg: 25 Nora: 29 

Andel kommunalt avfall för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, % (2020) 

 Hällefors: 38 Lindesberg: 40  Ljusnarsberg: 42 Nora: 42 

Andel avfall i fraktionen energiåtervinning av avfallet från ÅVC, % (2020) 

 Hällefors: 17 Lindesberg: 19  Ljusnarsberg: 20 Nora: 18 

Utgångsvärden för övriga nyckeltal tas fram baserat på resultat från kommande 
plockanalyser. 

 
5 Andelen matavfall, utsorterat till biologisk återvinning så att växtnäring och biogas tas tillvara, av den 
totala mängden uppkommet matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger, insamlat separat 
eller som en del av restavfallet från hushåll och verksamheter eller som hemkomposteras. Nationellt mål. 
Mäts genom plockanalyser av restavfall och analys av uppgifter om uppkomna avfallsmängder. 
6 Inklusive förberedelse för återanvändning. Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § 
miljöbalken. 
7 Avfall Web: Andelen avfall insamlat till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, av det mat- 
och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar, avfall som tas 
emot vid återvinningscentraler samt avfall som omfattas av producentansvar. Mäts genom analys av 
uppgifter om uppkomna avfallsmängder 
8 Allt avfall i kärlen utom förpackningar, returpapper och farligt avfall enligt sorteringsanvisningar. 
Mäts genom plockanalyser av matavfall från villa- resp. lägenhetshushåll. 
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Åtgärder Tid Ansvar Resurser  

a) Informera invånarna om nyttan med 
källsortering och återvinning av 
kommunalt avfall vid exempelvis ÅVC  

årligen A 
⚫ 

b) Öka insamlingen av det matavfall som 
uppstår 

årligen A 
⚫ 

c) Säkerställa att källsorteringsmöjligheter 
finns, och används, i samtliga kommunala 

verksamheter9 

2023 F, Alla 
⚫ 

d) Utreda lämpliga system för insamling av 
förpackningar och returpapper 

2022 A 
⚫ 

e) Genomföra åtgärder enligt utredning om 
insamlingssystem (punkt d ovan) 

2023 A 
⚫ 

f) Utreda servicenivå och utformning av 
återvinningscentraler  

2022 A 
⚫ 

g) Bygga en ny återvinningscentral i 
Lindesbergs kommun 

2023 A 
⚫ 

h) Säkerställa att avfallsverksamheten med-
verkar i plan- och bygglovsprocesser och 
därmed bidrar till att källsorterings-
möjligheter skapas vid ny- och 
ombyggnationer  

årligen FP 
⚫ 

i) I samband med tillsynsbesök på företag 
uppmärksamma källsorteringsmöjligheter 
för avfall för återvinning och hantering av 
farligt avfall 

årligen M 
⚫ 

j) Undersöka möjligheten att utveckla 
insamlingstjänster för textil 

2025 A 
⚫ 

k) Säkerställa att avfall från bygg- och 
anläggningsprojekt sorteras enligt 
gällande lagstiftning 

årligen M 
⚫ 

l) Ta fram och distribuera informations-
material om avfallshantering och 
förebyggande inför event och vid uppstart 
av nya företag 

2023 A, N, GPI 
⚫ 

m) Utreda möjligheten till deponi och/eller 
mellanlager för schaktmassor 
(lokalisering, finansiering, drift m.m.) 

2022 S 
⚫ 

n) Utreda möjligheten till en samordnande 
funktion för hantering av schaktmassor 
(arbetsuppgifter, finansiering m.m.) 

2022 S 
⚫ 

 

 
9 Kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund. Omfattningen av källsorteringsmöjligheterna 
anpassas efter verksamhetens behov. 
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3 Inriktningsmål 3: Miljöpåverkan från hantering av 
avfall samt risken för spridning av farliga ämnen 
ska minska 

Genom att bruka istället för att förbruka minskar miljöpåverkan. För att 

avfallshanteringen ska bli hållbar måste även miljöpåverkan från själva 

hanteringen av avfallet minska. 

Transporter av avfall, behandlingsanläggningar samt aktiva och nedlagda 

deponier orsakar till exempel utsläpp till luft och vatten samt buller. Farliga 

ämnen sprids om inte farligt avfall sorteras ut, där en del avfall måste tas 

bort från kretsloppet och deponeras. Nedskräpning påverkar miljön genom 

läckage av farliga ämnen, spridning av plast och skador på djur och 

människor. Nedskräpning kan även orsaka otrygghet i samhället. 

Nyckeltal: 

• Tiden mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden10 

• Mängd farligt avfall i hushållens restavfall11 

Målvärde: Inget farligt avfall i restavfallet år 2030 

• Andel av kommunernas insamling och transport av avfall som sker 

med fossilfria drivmedel, %12 

Målvärde: 100 % till år 2030 

Utgångsvärden: 
Tid mellan inrapportering och åtgärd av nedskräpningsärenden. Rapporteringen sker i 
Felanmälan i systemet Infracontrol. Per kommun och samlat. 

Mängd farligt avfall i hushållens restavfall, g/hushåll och vecka 

 Utgångsvärden tas fram baserat på resultat från kommande plockanalyser. 

Andel av kommunernas insamling och transport av avfall som sker med fossilfria drivmedel, % 
(2020)  

 Hällefors: 20 Lindesberg: 50  Ljusnarsberg: 20 Nora: 50 

 
10 Avser rapportering i appen Felanmälan i systemet Infracontrol. 
11 Avser farligt avfall inkl. batterier och elavfall. Mäts genom plockanalyser av restavfall. 
12 Avser insamling och transport av mat- och restavfall, avfall från återvinningscentraler och slam 
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Åtgärder Tid Ansvar Resurser 

a) Ta fram en övergripande 
strategi för minskad 
nedskräpning, inkl. 
ansvarsfördelning, placering 
av papperskorgar, städning, 
deltagande i nationella 
kampanjer exempelvis Håll 
Sverige Rents kampanjer 

2023 GPI 
⚫ 

b) Vid samråd med 
producenterna diskutera hur 
nedskräpning vid ÅVS kan 
minska 

årligen A 
⚫ 

c) Utveckla eller utöka 
insamlingen av farligt avfall  

2024 A 
⚫ 

d) Informera invånarna om 
befintliga insamlingstjänster 
för elavfall 

årligen A 
⚫ 

e) Informera invånarna om 
hantering av skrotbilar  

Årligen M, GPI 
⚫ 

f) Ställa krav på fossilfria 
bränslen i kommunala 
upphandlingar av insamling 
och transport av avfall 

Vid relevanta 
upphandlingar 

U, A 
⚫ 

g) Åtgärda nedlagda deponier 
enligt separat 
handlingsprogram 

Enl. separat 
handlingsprogram13 

S 
⚫⚫ 

 
13 Kostnader lång och kort sikt 
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4 Inriktningsmål 4: Människan i centrum – det ska 
vara lätt att göra rätt 

Insamlingssystemet ska präglas av service, nytta för medborgaren och 

omtanke om människan. Hushåll, företag och andra organisationer ska ha 

kunskap om, känna förtroende för och vara nöjda med avfallshanteringen. 

Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tydlighet, trovärdighet och ha 

hög kvalitet. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet till de 

insamlingstjänster som erbjuds är viktiga förutsättningar för att uppnå 

samhällets mål på avfallsområdet. En sund och säker arbetsmiljö för de som 

arbetar med avfall är grundläggande. 

Nyckeltal: 

• Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av 

avfallstjänster14, % 

Målvärde: 80 % till år 2025 

• Sannolikheten att invånarna lämnar kläder, möbler och andra 

föremål till återbruk15?  

• Sannolikheten att invånarna köper kläder, möbler och andra föremål 

som lämnats till återbruk?  

 

Utgångsvärden: 
Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av avfallstjänster, % (2018) 

 Hällefors: 66 Lindesberg: 75 Ljusnarsberg: 80 Nora: 76 

Utgångsvärden för övriga nyckeltal tas fram baserat på resultat från kommande 
kundundersökning. 

 
14 Enkät genomförs vartannat/vart tredje år. 
15 I återbruk ingår t ex Second Hand eller liknande samt inlämning på Återvinningscentral  
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Åtgärder Tid Ansvar Resurser 

a) Ta fram en kommunikationsplan 
med utgångspunkt i avfallsplanen 
med aktiviteter riktade till 
invånare, kommunanställda, 
skolelever, o.s.v. samt olika kanaler. 

2022 A 
⚫ 

b) Synliggöra ”Mina sidor” för 
avfallshantering  

2025 S 
⚫ 

c) Höja kunskapsnivån hos invånarna 
genom information om kopplingen 
mellan konsumtion, avfall och 
miljö, bl.a. genom sociala media.  

årligen A, S 
⚫ 

d) Upprätthålla och utveckla 
samarbete mellan 
Samhällsbyggnadsförbundet och 
större fastighetsägare (t.ex. 
erfarenhetsutbyte mellan bovärdar, 
gemensamt informationsmaterial) 

årligen A 
⚫ 

e) Använda det nya nationella 
skyltsystemet på ÅVC. Vägledning 
avseende uppmärkning av 
avfallskärl till fastighetsägare 

årligen A 
⚫ 

f) Fortsatt aktiv medverkan i 
planprocesser samt bygg- och 
rivningslov och vidareutveckling av 
rutinerna för detta. 

årligen A 
⚫ 

g) Utreda möjligheten att införa 
”grönt kort16” på ÅVC  

2022 A 
⚫ 

h) Utifrån utredning i punkt g) 
avseende ”grönt kort” på ÅVC 
planera och genomföra föreslagna 
åtgärder 

2025 A 
⚫ 

i) Utreda alternativ insamling av 
sorterat grovavfall till återvinning 
och återbruk 

2025 A 
⚫ 

j) Fortsätta samverkan med andra 
kommuner i exempelvis 
”Avfallssamverkan i Örebro län” 

årligen A 
⚫ 

 

 

 
16 Tillträde till ÅVC utanför bemannade öppettider efter utbildning 
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5 Verksamheter med ansvar för olika åtgärder i avfallsplanens 
handlingsplan 

Nedan presenteras en sammanställning över de verksamheter och funktioner som ansvarar för 

genomförande av lokala åtgärder i Bilaga 1 Handlingsplan i denna avfallsplan för KNÖL-området. 

Tabell 1 Verksamheter och funktioner inom respektive kommun och som ansvarar för åtgärder enligt 
avfallsplanens handlingsplan. Verksamhetskategori och förkortningar enligt inledningen till denna 
bilaga till avfallsplanen. 

 Verksamhetskategori Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora 

A Avfall Samhällsbyggnads
förbundet 

Samhällsbyggnads
förbundet 

Samhällsbyggna
dsförbundet 

Samhällsbygg
nadsförbundet 

AME Arbetsmarknadsfunktion     

F Fastighet     

FP Fysisk planering Samhällsbyggnads
förvaltningen 

Samhällsbyggnads
förvaltningen 

Samhällsbyggna
dsförvaltningen 

Samhällsbygg
nadsförvaltnin
gen 

GP Gata och park Samhällsbyggnads
förbundet 

Samhällsbyggnads
förbundet 

Samhällsbyggna
dsförbundet 

Samhällsbygg
nadsförbundet 

K Kost     

M Miljötillsyn Samhällsbyggnads
förvaltningen 

Samhällsbyggnads
förvaltningen 

Samhällsbyggna
dsförvaltningen 

Samhällsbygg
nadsförvaltnin
gen 

N Näringslivsrådgivning  Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen 

S Strategisk kommun-
övergripande funktion 

Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen 

U Upphandling Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen 

Utb Utbildning Bildningsförvaltni
ngen 

Barn- och 
Utbildningsförvalt
ningen 

Bildningsförvalt
ningen 

Bildningsförva
ltningen 

VA Vatten och avlopp Samhällsbyggnads
förbundet 

Samhällsbyggnads
förbundet 

Samhällsbyggna
dsförbundet 

Samhällsbygg
nadsförbundet 
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Inledning 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner kallas tillsammans 

för KNÖL (Kommuner i Norra Örebro Län). Kommunerna samarbetar även i 

SBB (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen). I denna bilaga till avfallsplan 

för KNÖL-området avseende Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 

kommuner beskrivs förhållanden som påverkar avfallets mängd och 

sammansättning, såsom antal invånare, antal hushåll fördelat på olika 

boendeformer och näringslivets struktur. Därefter beskrivs nuvarande 

avfallsmängder samt hantering av dessa i form av insamlingssystem och 

avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på: 

• Avfall som omfattas av kommunalt ansvar;  

- Hushållens mat-, rest-, grovavfall, latrin, slam, fosforfilter och 

farligt avfall samt returpapper 

- Därmed jämförligt avfall från verksamheter 

• Avfall som omfattas av producentansvar; förpackningar, däck, bilar, 

elektriska och elektroniska produkter, batterier samt läkemedel. 

• Övrigt avfall; industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera. 

Från och med 1 januari 2022 är returpapper under kommunalt avfallsansvar. 

För avfall som omfattas av kommunalt ansvar anges mängder samt hur det 

samlas in och behandlas. För avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar 

anges översiktliga uppgifter. 

1 Beskrivning av regionen 
1.1 Geografiskt läge och infrastruktur 
KNÖL-området utgörs av fyra kommuner i Örebro län; Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. KNÖL-området har en total landareal på 

ca 3 600 km2. 

Tabell 1 Kommunernas landareal, km2. Källa: SCB 

 Landareal, km2 

Hällefors 985 

Lindesberg 1 378 

Ljusnarsberg 576 

Nora 619 

 

Markanvändningen i KNÖL-området domineras av skog som utgör 83% av 

den totala ytan medans bebyggelse endast utgörs av 3% 

Regionens transportinfrastruktur utgörs främst av vägnätet i form av 

riksvägarna 50, 63 och 68 samt E18 precis söder om området.  
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1.2 Befolkning och bebyggelse 
KNÖL-området har cirka 46 000 invånare. Lindesberg är den största 

kommunen med knappt 24 000 invånare medan Ljusnarsberg är den minsta 

med knappt 5 000 invånare.  

Sett över hela området så bor 75% av befolkningen i någon av tätorterna 

(SCB). 

Mellan 2018 och 2019 minskade totala antalet invånare i området från 46 141 

till 46 098 invånare. (SCB) 

Tabell 2  Antal invånare i kommunerna år 2019, antal hushåll fördelat på olika 
boendeformer samt antal fritidshus. Källa: SCB. 

  Invånare Hushåll i 
villa 

Hushåll i 
flerbostads-
hus 

Fritids-
hus 

Hällefors 7 013 2 476 1 651 1 113 

Lindesberg 23 588 6 993 4 785 1 029 

Ljusnarsberg 4 771 1 867 1 242 559 

Nora 10 726 3 029 2 448 765 

Summa 46 098 14 365 10 126 3 466 

 

Den vanligaste formen av permanentboende är villa. 

Andel fritidshus i förhållande till det totala bostadsbeståndet är 14%. 

Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms säsongsvariationerna i 

relation till permanent boende befolkning vara 669 personer (Avfall Web 

A4). 

1.3 Näringslivsstruktur 
Näringslivet varierar stort och omfattar allt från gruvbrytning till 

besöksnäring, det finns många mindre företag där antalet anställda är under 

50 personer. Största arbetsgivaren (bortsett från kommunen) i Hällefors är 

Ovako Sweden AB, i Lindesberg Meritor HVS AB, i Ljusnarsberg 

Kopparbergs Bryggeri AB och i Nora Orica Sweden AB.  

1.4 Ansvar för avfallsfrågor 
Kommunerna har ett stort ansvar för hanteringen av avfall, men det är flera 

aktörer som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. Kommunerna 

är både beslutsfattare, utförare och tillstånds-/tillsynsmyndighet i 

avfallshanteringen. 

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 

5 § att se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 

sätt. Det innebär även ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de 
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insamlingssystem som tillhandahålls. Ansvaret innefattar också till exempel 

att som verksamhetsutövare försäkra sig om att den som transporterar bort 

avfallet har erforderliga tillstånd för det.  

Kommunerna har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och 

ska se till att avfall från hushåll och liknande avfall tas om hand. Detta har 

sin grund i Miljöbalken där det framgår av 15 kap 20 § att kommunen har 

ansvar för avfall från hushåll och liknande avfall (kommunalt avfall), 

avfallsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar samt bygg och 

rivningsavfall som inte uppkommit i kommersiell verksamhet.  Förenklat kan 

man säga att kommunen ansvarar för allt avfall som uppkommer på ställen 

där människor uppehåller sig, som på arbetsplatser, skolor och 

vårdinrättningar. Exempel på sådant avfall är mat- och restavfall samt 

uttjänta möbler.  

Kommunerna har även ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i 

kommunala verksamheter, exempelvis gatudrift, reningsverk, 

energianläggningar, fastighetsförvaltning och parkförvaltning. 

Kommunerna ansvarar också för nedskräpningsfrågor, till exempel att 

tömma papperskorgar och andra typer av behållare för avfall på allmänna 

platser, samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller för platser 

längs statliga vägar, dessa faller under Trafikverkets ansvar.  

Kommunerna ansvarar också för att upprätta en avfallsplan som omfattar 

alla slags avfall inom kommunen.  

Producenter av vissa produkter ansvarar för att samla in, bortforsla, 

materialåtervinna och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då 

produkten kasseras. Syftet med producentansvaret är att stimulera till 

framtagande av produkter som är mer resurssnåla och lättare att återvinna 

och som inte innehåller farliga ämnen. Producentansvar finns för närvarande 

för: förpackningar (kartong, plast, metall, glas), batterier, glödlampor, el-

produkter, bilar och däck. Producentansvaret för returpapper kommer från 

och med 1 januari 2022 upphöra och returpappret kommer att övergå till att 

vara under kommunalt ansvar. Producentansvaret förutsätter att förbrukare 

och konsumenter sorterar ut förpackningar, batterier med mera och lämnar 

dessa avfallsslag till de insamlingssystem som erbjuds. Den som driver ett 

insamlingssystem ska inneha tillstånd för detta. En kommun kan också 

bedriva insamling av förpackningar inom kommunen utan särskilt tillstånd, 

förutsatt att det insamlade materialet lämnas till ett insamlingssystem som 

har tillstånd. 

Entreprenörer är de som hämtar hushållsavfall i de fall kommunen inte 

gör det med egna fordon och egen personal.  

Förpackningar och returpapper som samlas in fastighetsnära från lägenheter 

hämtas genom fastighetsägarens entreprenör. Det är bara entreprenörer som 

har transporttillstånd för avfall som får lov att utföra insamlingen.  
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Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte omfattas av 

kommunalt ansvar väljer själva sin entreprenör. Avfall från verksamheter 

som omfattas av producentansvar hämtas av entreprenör och lämnas till 

producenternas anläggningar.  

Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer. I KNÖL-

området körs för närvarande det insamlade restavfallet till Karlskoga 

(Karlskoga Energi och Miljö AB) för förbränning och energiåtervinning. 

Matavfallet behandlas genom rötning i Karlskoga, Biogasbolaget (KEMAB). 
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2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar 
2.1 Förebyggande och återbruk 
I samtliga kommuner finns secondhandverksamheter och loppisar som tar 

emot och säljer kläder, möbler och andra prylar. På flera av 

återvinningscentralerna finns också möjligheter att lämna avfall för återbruk. 

Fritidsbanken samlar in sport och fritidsutrustning på återvinningscentraler 

och andra platser för att sedan låna ut dessa till kommunens invånare. 

Fritidsbanken är i dagsläget etablerad i Lindesberg, Ljusnarsberg och i Nora. 

2.2 Avfallsslag och mängder 
I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i kommunerna och regionen. 

Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sju olika avfallskategorier; 

mat- och restavfall, returpapper1, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam 

och farligt avfall. Avfallet som samlades in 2019 inom sex av de sju kategorierna 

presenteras i Tabell 3, där det även framgår hur avfallet behandlas. I Tabell 4 

presenteras insamlade och behandlade mängder mat- och restavfall per kommun. 

 
1 Från och med 1 januari 2022. 
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Tabell 3 Insamlade och behandlade mängder avfall från KNÖL-området och som 
omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering år 2019, ton per år. 

 Material- 
åter-
vinning 

Biologisk 
behand-
ling 

Energi-
åter-
vinning 

Depo-
nering  

Totalt 

Mat- och 
restavfall1 

 1 569 7 471  9 040 

Grovavfall2 2 431  5 919  8 350 

Trädgårds
avfall3 

 711 190  901 

Latrinavfal
l4  

 0,03   0,03 

Slam 
totalt5, 
varav:  

 19 974   19 974 

- slam från 
enskilda 
anläggningar  

 19 974   19 974 

- 
fettavskiljar
slam  

    0 

Farligt 
avfall 
totalt, 
varav: 

  406 8 414 

- 
tryckimpr. 
trä6 

  270  270 

- asbest7    8 8 

- övrigt 
farligt 
avfall8 

  136  136 

Summa, ca 2 431 22 254 13 986 8 38 679 

1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
2 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 
3 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. 
4 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8. 
5 Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9. 
6 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4. 
7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9. 
8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24 
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Tabell 4  Insamlade och behandlade mängder mat- och restavfall1 i KNÖL-
området år 2019, ton per år. 

 Matavfall till 
biologisk 
behandling 

Restavfall 
till energi-
återvinning 

Totalt Matavfall, 
kg/invånare 

Restavfall, 
kg/invånare 

Hällefors 216 1 419 1 635 19 192 

Lindesberg 817 3 346 4 163 34 139 

Ljusnarsberg 150 876 1 026 30 177 

Nora 386 1 830 2 216 36 169 

Summa, ca 1 569 7 471 9 040 34 162 

1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 

 

Från och med 1 januari 2022 är returpapper under kommunalt avfallsansvar. 

Returpappret samlas under 2022 och 2023 in via återvinningsstationerna i 

kommunerna. Innan dess var returpappret under producentansvar. Under 

2019 (när returpappret fortfarande samlades in genom producentansvar) 

samlades ca 20 kg returpapper per person in i KNÖL-området. Genomsnittet 

i Sverige var ca 16 kg/invånare.  

En annan stor del av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av 

grovavfall och trädgårdsavfall. Grovavfall är avfall som är stort eller tungt 

eller har andra egenskaper som gör att det inte ska lämnas i kärlet på 

fastigheten. Exempel på grovavfall är uttjänta möbler och cyklar. 

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i samband med trädgårdsskötsel, 

exempelvis löv, gräsklipp och avklippta grenar. Grovavfall och 

trädgårdsavfall samlas i huvudsak in på återvinningscentralerna. 

I Tabell 5 och Tabell 6 presenteras insamlade mängder grovavfall och 

trädgårdsavfall i respektive kommun i KNÖL-området. 

Tabell 5  Insamlade och behandlade mängder grovavfall1 i KNÖL-området år 
2019, ton per år. 

 

 

Grovavfall 
till material-
återvinning 

Grovavfall 
till energi-
återvinning 

Totalt Grovavfall, 
kg/invånare 

Hällefors 449 1 367 1 816 259 

Lindesberg 1 093 1 704 2 797 119 

Ljusnarsberg 362 1 421 1 783 374 

Nora 528 1 427 1 955 182 

Summa, ca 2 432 5 919 8 351 181 

 

1 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31 och Å3. 
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Tabell 6  Insamlade och behandlade mängder trädgårdsavfall1 i KNÖL-området år 
2019, ton per år. 

 Trädgårds-
avfall till 
biologisk 
behandling 

Trädgårds-
avfall till 
energi-
återvinning 

Totalt Trädgårds-
avfall, 
kg/invånare 

Hällefors 130  130 19 

Lindesberg 345  345 15 

Ljusnarsberg  190 190 40 

Nora 236  236 22 

Summa, ca 711 190 901 20 

 

1 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. Grot (Grenar 

och toppar) ingår ej. 

 

En viktig del av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar är farligt avfall. 

Detta utgörs av t.ex. småkemikalier, färg, oljehaltigt avfall, tryckimpregnerat 

trä och asbest. I Tabell 7 presenteras insamlade mängder farligt avfall i 

respektive kommun i KNÖL-området. 

Tabell 7 Insamlade och behandlade mängder farligt avfall1 i KNÖL-området år 
2019, ton per år. 

 Farligt 
avfall till 
behandling 

Farligt 
avfall, 
kg/invånare 

Hällefors 87 12 

Lindesberg 158 7 

Ljusnarsberg 65 14 

Nora 103 10 

Summa, ca 413 9 

 

1 Avser farligt avfall enligt Avfall Webbs position F1. 

 

Farligt avfall som omfattas av producentansvar utgörs av el-avfall och 

batterier, där mängder och hantering presenteras i kapitel 4. 

2.3 Insamling och behandling 

2.3.1 Mat- och restavfall 
Restavfall från hushållen samlas in i kärl. Kärlen som används är i storleken 

140, 240, 370 eller 660 liter. Vid ett fåtal fastigheter i Lindesbergs kommun 

samlas avfall in i underjordsbehållare. 

Matavfall samlas in i kärl. Kärlen som används för matavfall är i storleken 140 liter 

och insamlingen sker i papperspåsar.  
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Hemkompostering förekommer både i villor, fritidshus och i vissa 

flerfamiljshus. Antalet hushåll som har anmält hemkompostering är 

sammanlagt runt 6 200. 

Omlastning av matavfall och restavfall sker idag vid tre platser i KNÖL-

området, det lastas i containrar för vidare transport till 

behandlingsanläggningen i Karlskoga för närvarande. 

2.3.2 Returpapper 
I dagsläget sker ingen fastighetsnära insamling av returpapper från villor i 

kommunerna. Villahushåll kan i dagsläget lämna returpapper på en av 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. 

Återvinningsstationerna är ofta placerade vid butiker eller i anslutning till 

genomfartsvägar. I KNÖL-området finns totalt omkring 65 

återvinningsstationer. 

I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av returpapper hos de 

fastighetsägare som väljer att ha insamling. Insamling sker i separata kärl 

placerade i respektive fastighets avfallsutrymme.  

2.3.3 Grovavfall och trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall och trädgårdsavfall lämnas på en återvinningscentral. 

Återvinningscentralerna är bemannade insamlingsplatser och drivs både i 

egen regi och i entreprenadform. I KNÖL-området finns åtta stycken 

återvinningscentraler, se kapitel 6.1.1. 

Övrig hantering av farligt avfall finns på vissa affärer, en per större ort. 

Avfallet som lämnas på återvinningscentralerna behandlas och återvinns på 

olika sätt, brännbart avfall skickas för närvarande till Karlskoga för krossning, 

finsortering och energiåtervinning. Det trädgårdsavfall som lämnas på 

återvinningscentralerna behandlas främst genom kompostering och används 

som täckmaterial till deponi eller till som biobränsle för energiåtervinning. 

Metall materialåtervinns och trä går till energiåtervinning. Ej återvinningsbart 

avfall omhändertas som konstruktionsmaterial till sluttäckning av gamla 

deponier i området. 

2.3.4 Latrinavfall 
Hämtning av latrinavfall sker i liten utsträckning hos ett fåtal fastigheter 

utanför kommunalt VA verksamhetsområde.  

Behandling sker vid avloppsreningsverk i respektive kommun. 

2.3.5 Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda anläggningar töms 

minst en gång per år utifrån fastställd körlista, om inte annat beslut finns 

från nämnden. 

Behandling sker vid avloppsreningsverk i respektive kommun. 
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2.3.6 Fett och matolja 
På återvinningscentralerna tas utsorterat matfett och/ eller olja emot.  Oljor 

och fetter går till förbränning.  

2.3.7 Fettavskiljarslam 
Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det orsaka 

problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska fettavskiljare 

vara installerad på verksamhet som genererar större mängder fett, såsom 

restauranger, gatukök, m.m. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren har 

egna avtal med entreprenörer för tömning av fettavskiljare. 

Behandling sker för närvarande vid mottagningsstation i Örebro. 

2.3.8 Textilavfall 
Sedan årsskiftet 2019/2020 finns det behållare utställda för insamling av 

textilier på samtliga återvinningscentraler i KNÖL-området. 

2.3.9 Farligt avfall 
Farligt avfall från hushåll lämnas på en återvinningscentral. Det farliga 

avfallet som samlas in på återvinningscentraler hämtas av en entreprenör för 

återvinning och behandling. 

2.4 Kundnöjdhet 
Det genomförs kundundersökningar regelbundet gällande avfallshanteringen 

i KNÖL-området. Vid den senaste kundenkäten som genomfördes 2018 och 

var digital, erhölls cirka 2 000 svar. I enkäten svarade 69% att de var 

nöjda/positiva avseende avfallshanteringen (4 eller 5 på en 5-gradig skala) 

och 77% att de var nöjda/ positiva vid det senaste besöket på en ÅVC. 

Nästa enkät planeras genomföras under 2021. 
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3 Avfall från kommunal verksamhet 
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av 

kommunalt ansvar för avfallshantering och som uppstår i t.ex. förskolor, 

skolor, äldreomsorg och kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall 

från bl.a. avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift. 

I det följande beskrivs översiktligt avfallstyper som uppstår i olika 

kommunala verksamheter och hur avfallet sorteras och behandlas. 

3.1 Förebyggande och återbruk 
Insatser för att förebygga och återbruka avfall som uppkommit inom 

kommunala verksamheter (förvaltningar och bolag) görs i olika omfattning i 

alla kommuner i KNÖL-området.  

Arbetet med att förebygga matsvinn inom de kommunala verksamheterna 

har kommit olika långt i de olika kommunerna. Mätning av tallrikssvinn och 

serveringssvinn genomförs enligt plan. 

3.2 Skolor, förskolor och storkök 
Matavfall sorteras ut på majoriteten av alla förskolor, skolor och storkök.  

Verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis tillagningskök, har 

fettavskiljare som töms enligt schema.  

I de flesta förskolor, skolor och storkök sorteras även förpackningar ut, antingen i 

kärl som töms av en entreprenör eller vid en mottagningspunkt2 där 

verksamheter kan lämna förpackningar och returpapper. Restavfall slängs i kärl. 

Farligt avfall (t.ex. batterier, lysrör, annat elavfall, kemikalier) från skolor, 

förskolor och storkök hämtas av entreprenör eller transporteras till ÅVC. 

Grovavfall (t.ex. möbler, cyklar) körs till avfallsanläggning eller hämtas av 

privata ”återbruksföretag” eller entreprenörer. 

3.3 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
Matavfall sorteras ut inom i princip all äldreomsorg och hälso- och 

sjukvårdsverksamhet i KNÖL-området. Verksamheter som hanterar livsmedel, 

exempelvis tillagningskök, har fettavskiljare som töms enligt schema.  

På de flesta enheter sorteras även förpackningar och returpapper, antingen i kärl 

som töms av en entreprenör eller vid en mottagningspunkt3 där verksamheter 

kan lämna förpackningar och returpapper. Restavfall slängs i kärl. 

Kanyler samlas i kanylburkar som skickas iväg enligt avtal.  

Kasserade läkemedel skickas till apoteket. 

 
2 Enligt FTI 
3 Enligt FTI 
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3.4 Fastighet och lokalvård 
Bygg- och rivningsavfall transporteras till avfallsanläggning.  Vid 

entreprenader med inhyrd entreprenör tar entreprenören själv hand om 

avfallet. Massor som uppstår vid större entreprenader transporteras till 

godkända deponianläggningar beroende på massornas beskaffenhet.  

I kommunala fastigheter finns vanligen sorteringsmöjligheter för 

förpackningar och returpapper. Restavfall och matavfall läggs i kärl. 

Den största delen av det avfall som samlas in vid lokalvård består av 

restavfall från städning och tömning av papperskorgar. En del avfall körs till 

avfallsanläggning där det sorteras.  

3.5 Vatten- och avloppsreningsverk 
I kommunerna finns vatten- och avloppsreningsverk som genererar olika 

typer av avfall och restprodukter. Vid vattenverken uppkommer mindre 

mängder slam, som leds till avloppsreningsverken för vidare behandling.  

Brunnsslam från trekammarbrunnar och mindre avloppsreningsverk tas 

emot vid större avloppsreningsverk för behandling. Vid behandling av 

avloppsvatten i avloppsreningsverken uppkommer grovrens, sand och slam. 

Grovrens tvättas och pressas innan det sorteras som hushållsavfall och 

behandlas genom förbränning (energiåtervinning). Sand från reningsverken 

samlas upp i sandfång, tvättas före vidare behandling eller blandas in i 

jordmassor. Slam från avloppsreningsverken används i dagsläget vid 

sluttäckning av nedlagda deponierna vid Södra Måle i Lindesbergs kommun 

och Skäret i Ljusnarsbergs kommun.  

Vid anläggningarna sorteras restavfall och matavfall, möjlighet finns även till 

sortering av förpackningar och returpapper. Farligt avfall, spillolja, batterier, 

lysrör och el-avfall etc. sorteras ut och omhändertas antingen genom egen 

transport till ÅVC eller genom extern transportör. Övrigt brännbart avfall 

sorteras i container. 

3.6 Energiproduktion 
I området finns några värmeverk. Dessa är inte kommunala och eldar inte 

heller avfall.  
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3.7 Gata, park 
Inom verksamheterna gata och park uppstår många slags avfall: 

• Grus, löv med mera från gatusopning sorteras och används till 

exempelvis vägbyggen och motionsspår. 

• Park- och trädgårdsavfall transporteras till avfallsanläggning för 

kompostering alternativt flisas och används till marktäckning eller för 

utvinning av biobränsle. 

• Avfall från skräpplockning och papperskorgar på allmän plats skickas 

till energiåtervinning.  

• Rännstensbrunnar slamsugs av entreprenör. Gruset transporteras till 

avfallsanläggning. 

• Asfalt skickas till extern mottagare, där det smälts ner och blir till ny asfalt. 

Uppfräst asfalt används när det passar som utfyllnad eller förstärkning 

• Massor samt bygg- och rivningsavfall transporteras till 

avfallsanläggning där det som är lämpligt används till sluttäckning. 

• Grovavfall, t.ex. cyklar, skickas till avfallsanläggning.  

• Övergivna bilar skrotas hos bilskrot. 

• Snö från snöröjning samlas vid behov på särskilda snöupplag.  

• Farligt avfall, elavfall, möbler eller annat som har dumpats på allmän 

plats transporteras till avfallsanläggning. 

 

3.8 Administration 
På kommunhus och övriga kommunala kontor sorteras förpackningar och 

returpapper ut. Matavfall sorteras ut. Farligt avfall (inklusive batterier, 

ljuskällor och annat elavfall) hämtas av entreprenör eller fastighetsägare. 

Grovavfall såsom kasserade möbler och dylikt lämnas till avfallsanläggning. 

Inom IT-verksamhet uppstår särskilt mycket emballage och elavfall. 

Emballage (pappersförpackningar/wellpapp och plast/frigolit), sorteras i 

kärl för respektive avfallsslag. Elektronikavfall som kan innehålla data 

skickas till destruktion av data samt återvinning. Hanteringen regleras i avtal 

som säkerställer säker transport och radering av data. Elektronikavfall utan 

data (t.ex. kablar) transporteras till elektronikåtervinning. Övriga avfallsslag 

hanteras på samma sätt som inom övrig administrativ verksamhet. 
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4 Avfall som omfattas av producentansvar 
I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar 

en vara har miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska 

se till att varan tas omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas 

slutanvändning. Producenterna ansvarar därför för insamlingssystemet för 

varorna. Producentansvaret omfattar idag förpackningar, elektriska och 

elektroniska produkter, batterier, däck, bilar, läkemedel och radioaktiva 

produkter. Producentansvar för returpapper finns i skedet då denna rapport 

skrivs men upphör från och med 1 januari 2022. Returpapper redovisas 

därför i kapitel 2.3.2. 

4.1 Avfallsslag och mängder 
Under år 2019 samlades det in drygt 1 980 ton förpackningar samt ca 743 

ton elavfall och batterier som omfattas av producentansvar i KNÖL-området. 

I Tabell 8 presenteras insamlade mängder avfall som omfattas av 

producentansvar utslaget per invånare för respektive avfallsslag. 

Tabell 8  Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar (exklusive 
returpapper) i KNÖL-området 2019. 

 KNÖL-området, 
kg/invånare 

Sverige, 
kg/invånare 

Förpackningar totalt, varav: 43  

- pappersförpackningar 17 15 

- plastförpackningar 9 8 

- glasförpackningar 15 22 

- metallförpackningar 2 2 

Elavfall totalt, varav:   

- elavfall, exkl. batterier1 7  

- bärbara batterier 0,3  

Bilbatterier 1,1  

Däck 2,5  

Bilar   

Läkemedel   

1 Avser El-Kretsens fraktion Diverse elektronik. I denna fraktion ingår inte vitvaror, 

kyl och frys, batterier, lysrör och lågenergilampor samt övriga ljuskällor. 

 

Under 2019 insamlades totalt ca 43 kg/invånare förpackningar, vilket ligger 

något under riksgenomsnittet enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 

AB. 
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Under 2019 insamlades ca 8 kg/invånare elavfall, inklusive bärbara batterier, 

vilket ligger under riksgenomsnittet enligt El-Kretsen AB. Motsvarande 

nationella nyckeltal för bilbatterier, däck, bilar och läkemedel saknas. 

4.2 Förpackningar  
I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av förpackningar hos de 

fastighetsägare som väljer att ha insamling. Insamling sker i separata kärl 

placerade i respektive fastighets avfallsutrymme. I dagsläget sker ingen 

fastighetsnära insamling av förpackningar från villor i kommunerna. 

Hushåll som inte har tillgång till fastighetsnära insamling kan lämna 

förpackningar på en av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 

återvinningsstationer. Återvinningsstationerna är ofta placerade vid butiker 

eller i anslutning till genomfartsvägar. I KNÖL-området finns totalt omkring 

65 återvinningsstationer.  

De kommunala fastighetsbolagen Lindesbergsbostäder AB och Norabostäder AB 

har insamling av förpackningar i delar av sitt fastighetsbestånd. 

4.3 Däck 
Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. På de större 

återvinningscentralerna går det att lämna däck utan fälg. Däck på fälg tas inte 

emot, och istället hänvisas avfallslämnaren till däckfirmor. 

4.4 Batterier 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.  

Batterier från hushåll kan lämnas på återvinningscentral. Batterier kan även 

lämnas i s.k. batteriholkar som finns på Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Vid vissa affärer finns även 

möjlighet att lämna batterier och mindre el-avfall (se även kap 4.6). 

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en 

återvinningscentral. 

El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där 

sorteras först knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast 

innehåller kvicksilver. Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter 

innehåll; bly, litium, NiMH, NiCd samt alkaliska. Respektive fraktion krossas 

och hanteras i ett slutet system, där så mycket som möjligt material- eller 

energiåtervinns, och resten tas omhand som farligt avfall.   

4.5 Bilar 
I första hand är det fordonsägarens ansvar att det uttjänta fordonet kommer 

till en bilskrot. Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under 

kommunalt ansvar om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för 

människors hälsa och miljön. Övergivna skrotbilar kan också anses vara 

nedskräpning, om den finns på en plats som allmänheten har tillträde till 
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eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark är det markägaren som 

ansvarar för att den förvaras säkert ur miljösynpunkt, om markägaren 

godkänt placeringen. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar 

utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är 

Trafikverket ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen 

som beslutar om hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta 

fordon menas fordon som är i dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt 

värde.  

En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller 

till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds 

vissa delar av bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns. 

4.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter 

(elavfall). 

Elavfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral eller vid några 

affärer i området där det finns vagnar att lämna mindre el-avfall, ljuskällor och 

batterier.  

Nedan finns exempel på hur några olika typer av elavfall omhändertas: 

• Ljuskällor transporteras till en anläggning för krossning och 

sortering. Först krossas lamporna i ett slutet system för insamling av 

kvicksilver. Därefter sorteras återstående material i glas och metall 

för att sedan återvinnas.  

• Kylar och frysar skickas till en anläggning där farliga komponenter 

avlägsnas och övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först 

avlägsnas farligt avfall i form av olja och kylkretsar. Därefter töms kyl 

och frysar på hyllor och annat löst material som återvinns som glas 

och plast. Kyl och frysar krossas sedan för att isolering, metall och 

plast ska kunna sorteras ut och eventuella freoner samlas upp. 

• Stora vitvaror såsom spisar och tvättmaskiner till en anläggning där 

farliga komponenter avlägsnas och övriga fraktioner förbereds för 

återvinning. Först avlägsnas miljöfarliga ämnen som exempel PCB. 

Sedan krossas vitvarorna så att glas, plast och metall kan återvinnas.  

 

4.7 Läkemedel 
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Inlämnat läkemedel behandlas 

genom förbränning på godkända avfallsförbränningsanläggningar med 

effektiv förbränning och rökgasrening. 
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5 Övrigt avfall 
Övrigt avfall avser avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller 

producentansvar utgörs av avfall från företag och andra verksamheter och 

som uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor eller 

tjänster. Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag av den enskilda 

verksamheten och transporteras till en av verksamheternas avtalade 

anläggningar för omhändertagande. 

5.1 Avfallsslag och mängder 
Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av exempelvis 

följande avfallstyper: 

• Avfall från jordbruk och andra areella näringar 

• Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet 

• Avfall från fastighetsskötsel 

• Avfall från tillverkande industri 

• Avfall från energiutvinning 

Exempel på större industrier eller företag, uppdelat kommunvis, som 

producerar avfall Tabell 9. 

Tabell 9  Större industrier eller företag som producerar avfall 

  Exempel på större industrier eller företag som 
producerar avfall 

Hällefors Ovako Sweden AB 

Lindesberg Meritor HVS AB 

Ljusnarsberg Kopparbergs Bryggeri AB 

Nora Orica Sweden AB 

 

Uppgifter saknas om mängden avfall som uppstår i kommunerna från 

företag och andra verksamheter. 

5.2 Hantering av avfall från företag och andra verksamheter 
Alla företag och verksamheter ska ha ett abonnemang för mat- och restavfall. 

Matavfallsinsamling är frivilligt för företag och verksamheter. Hos 

fastigheter som inhyr en verksamhet så är det fastighetsägaren som har 

abonnemanget. 

Alla företag och verksamheter har också skyldighet att sortera ut 

förpackningar, däck med mera som anges i förordningarna om 

producentansvar. För hämtning av förpackningar och returpapper ska 

företagen i första hand teckna abonnemang.  
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Härutöver ska även farligt avfall sorteras ut och lämnas separat. Flertalet 

företag sorterar också ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, 

papper etc. Företag får lämna sorterat avfall på kommunens 

återvinningscentral mot en besöksavgift. 
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6 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av 
avfall 

I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas 

för hantering av avfall från kommunerna. 

6.1 Avfallsanläggningar i KNÖL-området 
6.1.1 Återvinningscentraler 
I KNÖL-området finns följande åtta stycken återvinningscentraler. Fyra av 

Återvinningcentralerna, Gyltbo, Skäret, Södra Måle och Ängarna, har fullt 

utbyggd service med generösa öppettider och möjlighet att lämna allt avfall 

från hushåll och företag. I Lindesbergs kommun finns komplement till Södra 

Måle vid Centralförrådet, Fellingsbro, Frövi och Storå ÅVC där 

återvinningscentralerna har öppet ett par timmar per vecka och riktar sig till 

hushållen. Vid de mindre Återvinningscentralerna tas bl.a. material till 

energiåtervinning, skrot elavfall och farligt avfall emot. SBB driver tre 

återvinningscentraler i egen regi och fem drivs av en upphandlad 

entreprenör. De fyra större centralerna är öppna för både privatpersoner och 

företag, de företag som nyttjar återvinningscentralerna betalar för sina besök 

via Företagskort. De fyra mindre centralerna betjänar enbart privatpersoner. 

På återvinningscentralerna kan exempelvis följande avfallsslag lämnas: 

• Material till energiåtervinning 

• Wellpapp 

• Metall 

• Trä 

• Elektronik 

• Farligt avfall 

• Trädgårdsavfall 

• Inert avfall 

• Deponirest 

• Produkter till återbruk 

• Förpackningar 

• Returpapper/tidningar 

 

År 2019 mottogs totalt ca 9 500 ton avfall på återvinningscentralerna i 

regionen. Av denna mängd återvanns nästan allt genom materialåtervinning, 

kompostering eller förbränning med energiutvinning. De dominerande 

avfallsfraktionerna var material till energiåtervinning, skrot och träavfall.  
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6.1.2 Avfallsanläggning 
Lindesbergs Återvinning har en sorteringsanläggning för verksamhetsavfall i 

Yxe.  

6.1.3 Reningsverk 
Insamlad mängd slam transporteras till respektive kommuns reningsverk 

och ingår i ordinarie behandling 

6.1.4 Övriga anläggningar 
Andra anläggningar som hanterar avfall är bildemonteringsanläggningar, 

skrothandlare samt anläggningar som enbart hanterar avfall från egen 

verksamhet. 

6.2 Anläggningar utanför KNÖL-området 
Utanför regionen finns flera anläggningar som används för återvinning och 

bortskaffande av avfall från regionen, varav de viktigaste beskrivs nedan. 

Övriga anläggningar som nyttjas är ett antal anläggningar för exempelvis 

återvinning av industriavfall eller avfall som omfattas av producentansvar. 

Sådana anläggningar kan vara till exempel sorteringsanläggningar, industrier 

som använder återvunna materialråvaror i produktionen (glasbruk, 

pappersbruk etc.). 

6.2.1 Biogasanläggning 
I dagsläget körs insamlat matavfall till Biogasbolaget i Karlskoga.  

6.2.2 Övriga anläggningar 
Härutöver finns bland annat Atleverket, SAKAB, Karlskoga kraftvärmeverk 

(KEMAB) i närområdet. 
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1 Bakgrund 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och 

länsstyrelsens sammanställning (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter 

om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för 

människors hälsa eller miljön. För de deponier där kommunen varit 

verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder 

redovisas. 

Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport 6760 till föreskrifterna bör det för varje 

deponi anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som 

deponerats, deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken 

tidsperiod som deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga. 

Enligt 5 § avfallsförordningen (2011:927) avses med deponi en upplagsplats för avfall. 

De deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs 

avfall. 

2 Genomförd inventering och riskklassning 
Totalt finns det enligt Länsstyrelsen i Örebro län ca 440 nedlagda deponier i 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Av dessa är en stor del 

gamla gruvupplag eftersom gruvnäringen har varit omfattande i regionen. Ett 70-tal 

deponier har identifierats som innehållande hushållsavfall.  

Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner genomfört en inventering 

och riskklassning av nedlagda hushållsavfallsdeponier i kommunerna 

Naturvårdsverkets MIFO-metodik användes och resultatet presenterades i rapporter 

2017. Utifrån genomförd MIFO1-utredning har en prioritering av de deponier som 

har riskklass 2 (stor risk) genomförts. I prioriteringen har även en tidplan utformats. 
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3 Resultat av inventering och riskklassning hushållsavfallsdeponier 
I Tabell 1-4 presenteras grundläggande uppgifter om de nedlagda deponier i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora kommuner, 

baserat på den inventering och riskklassning som genomfördes av de nedlagda deponier som tagit emot hushållsavfall. I tabellen anges 

koordinater enligt Sweref99TM (N resp. E). 

Totalt har 63 nedlagda hushållsavfallsdeponier identifierats. Av dessa har ingen riskklass 1, 23 stycken riskklass 2, 37 stycken riskklass 

3. Övriga tillhör riskklass 4. 

Tabell 1 Nedlagda hushållsavfallsdeponier i Hällefors kommun enligt genomförd inventering 2015 - 2017 

Hällefors kommun N E Påbörjad (år) Avslutad (år) 
Volym förorenade 

massor m3 (uppskattat) 
Riskklass 

Mifo1 
Planerade 
åtgärder 

1. Bergslagsgårdens egen tipp 6 641 406 474 347 ? Före 1984 års 
kartering 

1500 3 - 

2. Brunnsjögruvan 6 610 069 471 989 ? ?  50x50 m 3 - 

3. Deponi Lungsälven 6 614 409 471 184 ? ? 2000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

4. Grängshyttans deponi 6 619 799 486 236 ? 1950-talet Ej uppskattat 3 - 

5. Hammarfallstippen 6 623 265 471 229 ? Före 1984 års 
kartering 

1000 3 - 

6. Hjulsjö deponi 1 6 618 373 486 871 Ingen kommunal 
deponi. 

Trafikverket 
deponerat 

schaktmassor. 

    Ingen 
riskklassning 

- 
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7. Hjulsjö deponi 2 6 628 200 486 574 ? 1968 - 1970 
(enligt 

närboende) Enl. 
kartering -85 

avslutad 1950/60-
talet 

1500 3 - 

8. Jordantippen 6 619 323 474 448 1940 (1800) 1966 30 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

9. Ljustjärnstippen  6 624 699 470 762 ? före år 1984 ? Små mängder avfall enl T 
efter besök 

3 - 

10. Loka-tippen 6 606 894 470 669 ? Före 1984 års 
kartering 

? Ingen deponi hittad, små 
mängder 

Ingen 
riskklassning 

- 

11. Piteå deponi 6 628 035 471 421 1800-talet 
restprodukter, 
industri    1948 

kommunal 
deponi 

1983 750 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

12. Rotkoppsgruvan 6 633 485 484 710 1950-talet 1971/1972 1000 - 2500 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

13. Saxhyttans tipp 6 622 708 469 807 ? före 1984 års 
kartering 

? 3 - 

14. Saxhyttefallet 6 621 850 473 266 ? ? ? Ingen 
riskklassning 

- 

15. Sikforstippen 6 630 476 476 480 ? 1950-talet 1000 - 3000 3 - 

16. Silkesdammstippen 6 642 410 474 715 ? 1940 - 1950 ? 3 - 

17. Sirsjöberg 6 631 491 480 216 ? 1965 ? 3 - 

18. Västeråstippen 6 627 791 471 924 ? ? 7 000 3 - 
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Tabell 2 Nedlagda hushållsavfallsdeponier i Lindesbergs kommun enligt genomförd inventering 2015 - 2017 

Lindesbergs kommun N E Påbörjad (år) Avslutad (år) 
Volym förorenade 

massor m3 (uppskattat) 
Riskklassning 

Mifo1 
Planerade 
åtgärder 

1. Allmänningbo deponi / 
bevakat område 

6 624 199 528 348       Ingen riskklassning - 

2. Frövi deponi 6 591 081 521 852 ? ? 80 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

3. Gammelbo deponi 6 629 131 521 960 1950-talet? 1970-talet? 2500 - 5000 3 - 

4. Gladtjärnsberget deponi 6 621 193 519 537 ? ? 5000 - 7000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

5. Grönbo 6 609 531 522 378 ? ? 5000 - 7000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

6. Hidingen 6 607 848 509 743 1962 1980 400 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

7. Håkansboda 6 620 138 510 903 ? 70- / 80-talet? 75 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

8. Kloten deponi 6 643 311 514 761 ? 70-talet? 22 500 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 
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9. Löa deponi 6 631 361 508 937 ? 80-talet? >20 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

10. Morskoga deponi 6 618 972 520 694 ? ? <1000 Ingen riskklassning - 

11. Norra Ramsberg deponi 6 628 033 515 919 30 - 50 år? 1960- /1970-talet >20 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

12. Ramsberg Samma deponi 
som 

Håkansboda?  

         Ingen riskklassning - 

13. Smedsjöns deponi 6 612 552 504 133 ? ? ca 10 000 3 - 

14. Tredingen, äldre delen 6 606 209 512 323 1947 1956 3500 - 5300 (rapport 2008) 4 - 

15. Tredingen, nyare delen 6 605 930 512 043 1956 1964 > 25 000  2 - 

16. Wedevågs deponi 6 598 402 516 385 1900 kommunal 
deponering 

avslutad någon 
gång på 1970-
talet / fortsatt 
deponering av 
industriavfall 

(slipmull) till 2004 

7000 - 9000 3 - 

17. Ålsäng deponi, Fellingsbro 6 586 980 538 146 ? ? (1970-talet?) >1000 och <10 000 3 - 
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Tabell 3 Nedlagda hushållsavfallsdeponier i Ljusnarsbergs kommun enligt genomförd inventering 2015 - 2017 

Ljusnarsbergs kommun N E Påbörjad (år) Avslutad (år) 
Volym förorenade 

massor m3 
(uppskattat) 

Riskklassning Mifo1 
Planerade 
åtgärder 

1. Basttjärn 6 653 797 498 627 1960 1970-talet 2000 - 3500 3 - 

2. Dalskogen, Bångbro 6 635 808 503 135 1928 1976 200 000 2 Ingår i plan för 
gamla deponier 

3. Drängsarv Kopparberg 6 637 300 501 697 Efterkrigstiden 
(1945?) 

1960 2000 3 - 

4. Finnkullen 6 637 610 501 423 ? ? ? Ingen riskklassning - 

5. Högfors 6 649 773 501 445 Före 1960 1975? 30 000 - 50 000 3 - 

6. Hörken 6 653 081 496 497 1960 1978 ?  3 - 

7. Lentorp Ställberg 6 644 798 495 958 1960 1968 / 1978 ?  2 Ingår i plan för 
gamla deponier 

8. Mossgruvan (Industritipp) 6 649 958 503 532 1955 1970 ? 3 - 

9. Sandbacken 6 637 234 499 734 ? ? ? Ingen riskklassning - 

10. Sandbacken deponi 6 637 290 499 872 ? före 70-talet? ? 3 - 

11. Stortorp Kopparberg 6 638 175 497 988 ? 1977 300 000 2 Ingår i plan för 
gamla deponier 

12. Ställbergsgruvan 
/Ställbergsfältet 

6 650 395 495 940 ? ? ? Ingen riskklassning / 
Riskklass 3 i bransch 
Gruva, Upplag i EBH-

registret 

- 

13. Yxsjöberg 6 656 159 487 373 1940? 1965 30 000 3 - 

14. Åstugan Ställdalen 6 644 255 496 514 1920 1940 12 000 3 - 

15. Ö Born Ställdalen 6 644 028 497 577 1950 1965 35 000 3 - 

16. Ö Born Hån 6 644 368 498 452 1950? 1965? 35 000? 3 - 
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Tabell 4 Nedlagda hushållsavfallsdeponier i Nora kommun enligt genomförd inventering 2015 - 2017 

Nora kommun N E 
Påbörjad 

(år) 
Avslutad 

(år) 
Volym förorenade 

massor m3 (uppskattat) 
Riskklass 

Mifo1 
Planerade 
åtgärder 

1. Dalkarlsberg Centralschaktet 
/ Bäckaskogsschaktet 

6 588 720 492 841 1955 1968 ? 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

2. Dalkarlsberg Fallgruvan 6 588 685 495 431 tidigt 1900-
tal 

1960 ? 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

3. Dalkarlsberg Nygruvan 6 588 667 492 551 1935 1950-talet ? 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

4. Ekhult deponi 6 598 263 502 431 1930-talet? 1949 ? 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

5. Hagagruvan (Gammelhyttan) 6 612 534 493 052 ? 1923? ? 3 - 

6. Karlsäng Skojarbacken  6 597 538 501 980 1948 1960 60 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

7. Karlsäng Ängarna 6 597 168 501 955 1960 1971 200 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

8. Klacka Lerberg 1 6 606 805 495 420 ? 1980 ? 3 - 

9. Klacka Lerberg 2 6 606 625 495 452 ? 1970 ? 3 - 

10. Loberget 6 593 925 495 826 ? 1992 2000? 3 - 
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11. Nybergsfältet 6 602 771 491 651 ? ? ? 3 - 

12. Nybergsfältet 2 6 602 785 491 841 ? ? ? 3 - 

13. Stora Mon 6 593 326 505 020 1970 1993 >100 000 2 Ingår i plan 
för gamla 
deponier 

14. Striberg 1 6 599 863 495 844 1967? ? ? 4 - 

15. Striberg 2 6 599 504 495 919 1967? ? ? 3 - 

16. Striberg 3 6 599 255 495 992 1967? ? ? 3 - 

17. Timansberg 6 609 950 491 014 ? 1980-talet ? 3 - 

18. Åkernäs deponi (Gyttorp) 6 597 444 495 854 ? 1960-talet 25 000 (enl. rapport -93) 3 - 

19. Övre Kopparbäcken 1 och 2 6 597 800 497 199 ? 1954 (Nitro 
Nobel) 1980-

talet 
(Allmänheten) 

>10 000 3 - 

20. Övre Kopparbäcken 
Kopparbäcksgruvan 

6 598 104 497 060 ? Före 1950-
talet? 

? 3 - 
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Uppföljning av Kommunal Avfallsplan BKT 2016-2020 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
Utgångsår är om inte annat anges 2015. Målnivån har satts gemensamt för Samhällsbyggnadsförbund Bergslagen.  

Nedan presenteras resultatet av uppföljningen av respektive avfallsplan och en sammanfattning av uppföljningen. I den nya avfallsplanen 
har det tagits hänsyn till mål enligt tidigare avfallsplaner. Kommentarer avser noteringar utifrån interna underlag och samtal med ansvariga 
inom olika verksamheter. 

Status för de tidigare avfallsplanernas mål och åtgärder enligt handlingsprogram har bedömts på en tregradig skala enligt följande: 

Ej uppnått/genomfört 

 

Delvis uppnått/genomfört 

 

Helt uppnått/genomfört 

☺ 

 
 

2021-04-22 
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Övergripande 

 

Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis 

Abonnentregistret uppdateras löpande och arbetet har inget definierat slut, fortsatt registervård kommer att ske. Under planarbetet infördes 

en app där medborgare har möjlighet att inkomma med synpunkter och göra felanmälan, som den var utformad gick det inte att få till 

möjligheten med sorteringsguide. Samverkan med SFi har skett men inte i någon större utsträckning. Alla bygglov för nybyggnationer kommer 

till Avfallsavdelningen för remiss. 

ÅTGÄRDER UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

Å1. Uppdatering av abonnentregister avfall. 

Genomföra en riktad kampanj mot de som inte 

har abonnemang.  

Punktinsatser har utförts  
 

Å2. Se över möjligheterna att införa app för 

avfallssortering samt förebyggande av avfall.  

Ej genomfört 
 

Å3. Information på flera språk gärna med bilder. 

Samarbete med migrationsverket och SFI kring 

avfallsinformation. 

Informationsinsatser har utförts i samarbete med SFI 
 

Å4. De kommunala avfallsföreskrifterna ska 

revideras. Inkludera översyn av 

hämtningsintervall för avfall. 

Revidering ej genomförd 
 

Å5. Utveckla rutiner för att planering för avfall och 

slam ska komma in tidigt i kommunernas 

planeringsarbete. 

Avfallsavdelningen är remissinstans för bygglov 
☺ 

Å6. Kundenkät ska genomföras 2016 och sedan 

följas upp. 

Kundenkät genomfördes 2018 och mynnade ut i förändrade 

öppettider på ÅVC ☺ 
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Förebyggande av hushållsavfall Det vill säga det arbete som sker innan avfall uppstår inklusive 
återbruk 

Strategier: 

• Mängden avfall ska minska. 

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

• Mängden matsvinn (användbar mat som slängs) ska minska. 

Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis 

Mängden mat som slängs från kök i kommunal regi  blir mindre då alla verksamheter arbetar efter utarbetad verksamhetsplan. Det 

kommunala återbruket har inte genomfört någon större förändring, vissa aktörer har slutat medans andra har börjat dock har Fritidsbanken 

etablerat sig i tre kommuner. 

MÅL 2020 
(jämfört med år 2015) 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

1. Kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med 

möjligheten att lämna saker till återbruk. 

Fråga kunderna i början av planperioden och bli 

10 % bättre under perioden. 

Kundundersökning ej genomförd 
 

2. Alla kök i kommunal verksamhet (tillagning och 

mottagning): Mängden kökssvinn per tillagad 

portion ska minska med 30 %. (Baseras på mängd 

mat som slängs i köken. Skal och liknande som 

”måste” slängas räknas inte med) 

Arbetet med kökssvinn ser olika ut i kommunerna, dock så 

arbetar alla kök med detta 
 

3. Alla skol- och förskolekök i kommunal 

verksamhet: Mängden tallrikssvinn per tillagad 

portion ska minska med 10 % (Baseras på mängd 

mat som slängs från tallrikar. Följs upp genom att 

mäta minst en vecka per termin.) 

Arbetet med tallrikssvinn ser olika ut i kommunerna, dock så 

arbetar alla kök med detta 
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ÅTGÄRDER 

 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

Å7. Utveckla återbruket på de fyra största 

återvinningscentralerna. Genomföra aktiviteter 

kopplat återbruk.  

Ej genomfört 
 

Å8. Utreda möjligheterna att ta emot bygg- och 

rivningsavfall till återbruk.  

Ej genomfört 
 

Å9. Mätning av tallrikssvinn i äldrevården ska 

påbörjas.  

Mätning görs enligt schema 
☺ 

Å10. Utbildning kring matsvinn för alla berörda kök i 

kommunal verksamhet; inklusive serverande 

och deltagande personal. 

Personal utbildas enligt verksamhetsplan 
☺ 

Å11. Ta fram informationsmaterial kopplat till 

matsvinn i kök i kommunal verksamhet. 

Vid skolor finns bordsryttare med olika budskap gällande 

matsvinn 
☺ 

 

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

Strategier: 

• Utvecklingen för insamling av förpacknings- och tidningsmaterial ska följas. 

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

Sammanfattande bedömning: Uppfylls 

Kommunala verksamheter gör mycket för att sortera ut det som de kan även om möjligheten till sortering av förpackningar kan bli bättre. SBB 

och kommunerna förljer utvecklingen runt “förpackningsfrågan” och inväntar riktlinjer 
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MÅL 2020 
(jämfört med år 2015) 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

4. Alla kommunala verksamheter ska ges 

förutsättningar för källsortering av det avfall som 

uppkommer (matavfall samt förpacknings- och 

tidningsmaterial). 

Samtliga kommunala verksamheter sorterar ut matavfall, 

merparten har möjlighet till sortering av förpackningar ☺ 

ÅTGÄRDER 

 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

Å12. System för fastighetsnära insamling av 

förpacknings- och tidningsmaterial ska utredas 

och förslag ska utvärderas. 

SBB har inte gjort någon egen utredning, inväntar TIS 
 

Å13. Genomgång av att alla kommunala 

verksamheter har abonnemang för 

matavfallsinsamling. Genomföra dialog med de 

som inte har.  

Arbetet har skett i samverkan med de kommunala 

fastighetsbolagen ☺ 

Å14. Utreda vad som saknas för källsortering i 

kommunal verksamhet, budgetera medel och 

införa källsortering av matavfall samt 

förpacknings- och tidningsmaterial. Införandet 

omfattar sorteringsmöjlighet, tömning och 

information. 

Samtliga kommunala verksamheter sorterar ut matavfall, 

merparten har möjlighet till sortering av förpackningar 

 

 

 

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

Strategier: 

• Det ska vara enkelt att lämna farligt avfall och elavfall. 

Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis 
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FA i restavfallet håller en låg nivå. Öppettiderna på ÅVC har förändrats och gjort det mer tillgängligt för de flesta att göra ett besök och sortera 

FA och el-avfall 

MÅL 2020 
(jämfört med år 2015) 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

5. Andelen farligt avfall och elavfall ska vara max 0,5 

% i kärl- och säckavfall.  

Plockanalys 2016 visar att andelen för villa är 0,25-1% samt för 

lägenhet 0,1-0,5%  

ÅTGÄRDER 

 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

Å15. Se över insamlingssystem för farligt avfall, 

inklusive elavfall, för ökad tillgänglighet (mobil 

insamling, FA-vagnar inkl säkerhet, 

försäljnings-ansvar). 

Ingen översyn av systemen, bättre uppmärkning av 

sorteringsvagnar har skett 
 

Å16. Öka information kring farligt avfall med fokus 

på kemiskt avfall samt mediciner.  Ev i 

samarbete med VA. 

Ej genomfört 
 

 

Kärlavfall Det vill säga insamling, transport och behandling av kärlavfall 

Strategier: 

• Matavfall ska behandlas biologiskt. 

Sammanfattande bedömning: 

Den miljöstyrande taxan fungerar och fler väljer att sortera ut sitt matavfall i separata kärl 

MÅL 2020 
(jämfört med år 2015) 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

6. Andelen hushåll som sorterar ut matavfall till 

biologisk behandling (rötning eller 

hemkompostering) ska öka till 80 % (71 % 2013). 

Helår 2020 82% Hällefors-76,3%. Lindesberg-86,1%. 

Ljusnarsberg-72%. Nora-83,8% ☺ 
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7. Andelen matavfall i kärlet för brännbart ska 

minskas. Plockanalys ska visa på 5 

procentenheters minskning under planperioden. 

Bara en plockanalys har gjorts under planperioden 
 

ÅTGÄRDER 

 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

Å17. Genomföra informationskampanj riktad till 

hushåll, särskilt i Ljusnarsberg och Hällefors, 

för att öka utsorteringen av matavfall. 

Riktade brev har gått ut till fastighetsägare i Hällefors och 

Ljusnarsbergs kommuner ☺ 

Å18. Genomföra plockanalys av det brännbara 

kärlavfallet ska göras vartannat år med start 

2015. 

Plockanalys gjordes 2016 
 

Å19. Utifrån genomförd plockanalys utreda vilka 

eventuella åtgärder som behöver göras 

exempelvis information. 

Utredning visar stor andel förpackningar och matavfall, inga 

speciella insatser har genomförts  

 

 

Grovavfall Det vill säga insamling, transport och behandling av grovavfall 

Strategier: 

• Hushåll ska kunna lämna grovavfall på ett enkelt sätt 

• Fler materialslag ska sorteras ut till materialåtervinning  

• Utvecklingen för textilåtervinning ska följas och införas när system finns 

Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis 

Öppettiderna på ÅVC har förändrats utifrån kunders besöksmönster vilket leder till bättre tillgänglighet, under perioden har utsortering av 

textilier påbörjats. Antalet ÅVC är samma som innan perioden. 
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MÅL 2020 
(jämfört med år 2015) 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

8. Minst 80 % av hushållen ska vara ganska eller 

mycket nöjd efter besök vid kommunens 

återvinningscentral (77 % år 2013). 

Vid kundenkät svarar 77% att de är ganska eller mycket nöjda 
 

ÅTGÄRDER 

 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

Å20. Utreda servicenivå för grovavfall; möjligheterna 

att erbjuda hämtning av grovavfall kontra 

antalet återvinningscentraler. 

Ej genomfört 
 

Å21. Införa utsortering av isolering, grovplast (plast 

utan producentansvar) och textil på de stora 

ÅVC-anläggningarna. 

Textil infört 2020 
 

Å22. Göra en årlig översyn av öppettider ÅVC. Öppettiderna har setts över och reviderades 2019 
☺ 

 

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

Strategier: 

• Miljöpåverkan från enskilda avlopp ska minska. 

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

Sammanfattande bedömning: Uppfylls inte 

Ingen informationskampanj avseende enskilda avlopp är genomförd . Vid tillsyn av enskilda avlopp informeras dock delvis om miljöpåverkan 

från enskilda avlopp.  Punktinsatser avseende abonnentregister slam har genomförts. 
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ÅTGÄRDER 

 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

Å23. Genomföra informationskampanj riktat till 

hushållen med enskilda avlopp ska genomföras 

kring skötsel och tömning av enskilda 

anläggningar. 

Ej genomfört. . Vid tillsyn av enskilda avlopp informeras dock 

delvis om miljöpåverkan från enskilda avlopp. Under 2020 

genomfördes tillsyn vid ca 400 avlopp. 

 

Å24. Uppdatering av abonnentregister slam. Fokus 

på fast boende med avfallsabonnemang som 

varken har kommunalt VA eller abonnemang 

för slamtömning. 

Punktinsatser har genomförts 
 

 

Nedlagda deponier 

Strategier: 

• Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. 

Sammanfattande bedömning: Uppfylls. 

Klassificering och priortiering av kommunala deponier genomförd. Åtgärdsplan framtagen.  

MÅL 2020 
(jämfört med år 2015) 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

9. Samtliga nedlagda kommunala deponier ska 

klassificeras enligt MIFO1 och 21  

Inventering genomförd 2015-2017. I inventeringen 

klassificerades de kommunala deponierna ☺ 

 

 

1 1 MIFO fas 1 är en orienterande studie. Riskklassningen av området görs utifrån besök på platsen och tillgängliga uppgifter om vilken verksamhet som bedrivits, vilka ämnen som hanterats m.m. MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av 

föroreningssituationen på platsen. Syftet är främst att kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter dessa förekommer samt spridningsvägar.   
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ÅTGÄRDER 

 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

Å25. Genomföra klassificering senast 2016 av 

nedlagda kommunala deponier. 

Inventering genomförd 2015-2017. I inventeringen 

klassificerades de kommunala deponierna ☺ 

Å26. Ta fram åtgärdsplan för nedlagda kommunala 

deponier samt utreda ansvarsfrågor. 

Prioritering och åtgärdsplan framtagen. 
☺ 

 

Nedskräpning 

Strategier: 

• Nedskräpningen ska minska. 

Sammanfattande bedömning: Uppfylls delvis 

Insatser för att minska nedskräpningen görs löpande under året, självtömmande “pantrör” har placerats ut på strategiska platser. 

ÅTGÄRDER 

 

UPPFÖLJNING 2020/ KOMMENTARER UTFALL 

 

Å27. Ta fram rutiner för hantering av nedskräpning 

inom kommunerna, exempelvis gällande 

skrotbilar och skogstippar. 

... 
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Icke- teknisk sammanfattning 
Kommunerna i KNÖL-området (Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och 

Nora kommuner) har tagit fram en gemensam avfallsplan. Avfallsplanen 

beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens 

avfallshantering, åtgärder för att nå målen och hur uppföljning ska ske för att 

målen ska uppnås.  

Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, 

det vill säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand 

återanvända produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand 

utvinna energi och bara som sista utväg deponera.  

Avfallsplanens mål bidrar till att uppfylla Sveriges nationella 

miljökvalitetsmål, etappmål och de globala målen. 

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 

miljökvalitetsnormer överskrids.  

Positiv miljöpåverkan bedöms främst uppstå till följd av inrättandet av en 

kommunal överskottscentral samt genom de krav på fossilfria bränslen som 

kommer att ställas vid upphandling av insamling och transport av avfall. Det 

är viktigt att kommunen föregår med gott exempel. Alla kommunens 

verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för 

kommuninvånarna. Arbete med information och kommunikation för att 

ändra vanor och rutiner så att mängden avfall ska minska och mängden 

materialåtervinning ska öka kommer att innebära stor påverkan om det leder 

till att beteenden ändras.  

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 

åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 

transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst 

medföra positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid 

genomförande av planens åtgärder är att ha uthållighet beträffande 

informationsinsatser kring förebyggande av avfall och ökad sortering för 

återvinning, eftersom det tar lång tid att förändra beteenden. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
Den avfallsplan som denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser 

omfattar kommunerna i KNÖL-området (Kommunerna i Norra Örebro Län -

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner) och är en 

avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808). 

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning 
Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid 

framtagandet av en avfallsplan enligt miljöbalken och 

miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB är att integrera 

miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen om 

avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. 

miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

KNÖL-områdets gemensamma avfallsplan kommer att ange förutsättningar 

för att bedriva verksamheter och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de 

kan påverka miljön. Avfallsplanen påverkar avfallsanläggningar i 

kommunerna och har ambitioner att förändra beteenden i stor omfattning. I 

huvudsak är denna miljöpåverkan positiv. 

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att 

avfallsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl 

resursanvändning som avfallshantering i KNÖL-området. Genomförandet av 

avfallsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.  

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 
Beslut om betydande miljöpåverkan (i huvudsak positiv) togs av direktionen 

för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen den 26 februari 2021.  

1.4 Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de 

kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt 

särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. 

2021-02-18 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till 

Länsstyrelsen i Örebro län. 202102-25 meddelade Länsstyrelsen i Örebro län 

att länsstyrelsen anser att det bör framgå tydligare att utsläpp av 

växthusgaser från befintliga och nedlagda deponier ska redovisas i MKB.  
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2 Avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora kommuner 

2.1 Avfallsplanens syfte 
Syftet med den gemensamma avfallsplanen är att: 

• vara ett verktyg i kommunernas, förbundets och förvaltningens 
arbete med förebyggande och hantering av avfall 

• bidra till en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs och avfall 

ses som en resurs  

• skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och att inspirera till 

handlingar som bidrar till avfallsplanens mål 

2.2 Avfallsplanens innehåll 
Avfallsplanen innehåller fyra inriktningsmål, nyckeltal med målvärden och 

åtgärder för att uppnå inriktiningsmålen. Inriktningsmålen är följande: 

1. Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återbruk ska öka 

2. Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk återvinning ska 

öka 

3. Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för spridning av 

farliga ämnen ska minska  

4. Människan i centrum – det ska vara lätt att göra rätt 

 

Ur miljösynpunkt bedöms de enskilt viktigaste åtgärderna i avfallsplanen 

vara att: 

• Inrätta kommunal överskottscentral för återbruk från de egna 

verksamheterna 

• Ställa krav på fossilfria bränslen i kommunala upphandlingar av 

insamling och transport av avfall 

Flera av de aviserade utredningarna kan ha stor inverkan på miljöpåverkan 

under förutsättning att utredningarna resulterar i verkliga åtgärder. 

Informationsinsatser kan, om de får avsedd effekt göra stor skillnad ur 

miljösynpunkt. 

Avfallsplanen innehåller även åtgärder inom följande områden, av särskild 

betydelse från miljösynpunkt: 

• Ta fram en kommunikationsplan med utgångspunkt i avfallsplanen 

• Höja kunskapsnivån hos invånarna genom information om 

kopplingen mellan konsumtion, avfall och miljö samt informera 

angående vikten av att förebygga avfall, fördelar med och möjligheter 

att förebygga avfall och matsvinn, nyttan med källsortering och 

återvinning samt befintliga insamlingstjänster för elavfall 

• Informera om hantering av skrotbilar 
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• Informera och uppmärksamma företag vid tillsyn om 

avfallsförebyggande arbete och källsorteringsmöjligheter för 

återvinning och hantering av farligt avfall 

• Ta fram och distribuera informationsmaterial om avfallshantering 

och förebyggande inför event och vid uppstart av nya företag 

• Upprätthålla och utveckla samarbete mellan 

Samhällsbyggnadsförbundet och större fastighetsägare 

• Synliggöra ”mina sidor” för avfallshantering 

• Ta fram en övergripande strategi för minskad nedskräpning 

• Vid samråd med producenterna diskutera hur nedskräpning vid ÅVS 

kan minska 

• Använda det nya nationella skyltsystemet på ÅVC samt vägledning 

avseende uppmärkning av avfallskärl till fastighetsägare. 

• Utreda servicenivå och utformning av ÅVC  

• Bygga en ny ÅVC i Lindesbergs kommun. 

• Utreda möjligheten att införa ”grönt kort” på ÅVC och utifrån 

resultatet genomföra föreslagna åtgärder 

• Utveckla möjligheter att lämna och förbereda avfall för återbruk på 

ÅVC 

• Utreda alternativ insamling av sorterat grovavfall till återvinning och 

återbruk 

• Utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall 

• Undersöka möjligheten att utveckla insamlingstjänster för textil 

• Se över tjänsteutbud för avfallshantering (t ex hämtningsintervall för 

att uppmuntra till mindre mängder mat- och restavfall) 

• Öka insamlingen av det matavfall som uppstår 

• Utreda lämpliga system för insamling av förpackningar och 

returpapper och genomföra åtgärder enligt utredning 

• Säkerställa att avfall från bygg- och anläggningsprojekt sorteras enligt 

gällande lagstiftning 

• Utreda möjligheten till dels deponi och/ eller mellanlager för 

schaktmassor och dels en samordnande funktion för hantering av 

schaktmassor 

• Åtgärda nedlagda deponier enligt separat handlingsprogram 

• Ta fram en strategi för att främja hållbara/ cirkulära upphandlingar 

samt följa upp ställda krav 
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• Se över och där så är möjligt fasa ut engångsprodukter i kommunal 

verksamhet 

• Fortsätta samverkan i länet avseende hållbarhet i exempelvis 

upphandlingsfrågor och ”Avfallssamverkan i Örebro län” 

• Säkerställa att källsorteringsmöjligheter finns och används i samtliga 

kommunala verksamheter 

• Stötta initativ avseende bytesdagar/ loppisar 

• Arbeta med minskning av matsvinn genom erfarenhetsutbyte 

planering, tillagning och beställning 

• Genomföra, analysera och kommunicera mätningar av matsvinn i 

kommunernas måltidsverksamheter 

• Säkerställa att avfallsverksamheten medverkar i plan- och 

bygglovsprocesser och vidareutveckla detta arbete 

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och 
program 

I arbetet med att ta fram den gemensamma avfallsplanen har hänsyn tagits 

till kommunernas översiktsplaner, miljömål och miljö- och 

hållbarhetspolicies. 

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen 
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar 
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. 

Föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan. 

Åtgärder i planen syftar till att främja hushållningen med naturresurser 

genom ökade möjligheter till förebyggande, återanvändning och 

materialåtervinning av avfall.  

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområde 
I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga miljöaspekterna 

och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter 

eller tjänster som omfattas av avfallsplanen och som väsentligen kan påverka 

miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till kumulativa (samverkande) 

effekter där det bedömts relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de 

avfallsfrågor där kommunerna har rådighet över hanteringen och 

behandlingen av avfallet. 

I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid 

framtagande av en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, 

och därmed miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara 

väsentliga för genomförande av avfallsplanen:  
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• Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att förbättra 

hanteringen av farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller 

samt minskad nedskräpning.  

• Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst 

åtgärder för att minska mängden avfall, förebyggande av avfall, ökad 

återanvändning och materialåtervinning.  

• Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst eventuella om- och 

tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem eller 

liknande, på en övergripande nivå.  

• Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst eventuell gas från 

aktiva och nedlagda deponier, utsläpp från transporter och 

förebyggande av avfall.  

• Mark och vatten; här behandlas främst åtgärder vid aktiva och 

nedlagda deponier, återvinningscentraler och 

återvinningsanläggningar. 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska 

miljöbedömas, alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanens 

mål och målnivåer för nyckeltalen.  

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med 

hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns 

tillgänglig. Det görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det 

exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA). 

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna 

beskrivs inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för 

tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar.  

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 
MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen 

är dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna 

förekommer i stor utsträckning. Dessa transporters miljöpåverkan bedöms 

dock endast generellt som en del i beskrivningen av transporterna. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 

behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i 

tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här. 

Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år 

som ges av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen. 

3.1.3 Klimatanpassning 
Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör 

anpassning i samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar 

som redan har skett och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande 

av avfallsplanen för kommunerna samt därtill tillhörande MKB har följande 
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klimateffekter identifierats som på olika sätt kan komma att innebära 

problem för avfallshanteringen: 

• Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade 

vattenförhållanden (exempelvis översvämningar, skred/ras) samt 

ökad risk för tjälskador. 

• Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade 

vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan 

medföra exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten. 

• Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre 

temperaturer och även värmeböljor. 

• Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre 

temperaturer och fuktigare klimat. 

I arbetet med genomförande av avfallsplanen bör hänsyn tas till ovanstående 

klimateffekter. 

3.1.4 Svårigheter i samband med MKB 
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en 

detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är 

därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis 

fysiska åtgärder i en detaljplan.  

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets 

produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de 

år som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att 

på längre sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål 

som har en koppling till förebyggande av avfall och avfallshantering. 

3.2 Alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållanden och 

miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, 

anges i MKB:n. 

3.2.1 Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs 
Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte 

beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle 

kommunernas tidigare avfallsplaner fortsätta att gälla. Den tidigare 

gemensamma avfallsplanen gällde för perioden 2016-2020. Uppföljning av 

denna avfallsplan finns i bilaga 4 till avfallsplanen.  

Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas 

för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av 

avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli 

eller försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses 

över minst vart fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär 

därmed att föregående avfallsplaner inte skulle uppfylla nu gällande 

lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ. 
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3.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som 

används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns 

miljökvalitetsnormer för: 

• Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden) 

• Vatten (normer för statusklassificering) 

• Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och 

rapportering av bullerkällor) 

• Utomhusluft (normer för halter)  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i avfallsplanen genom att 

planen som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder 

som respektive kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja 

en god miljö och människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 

2001:554. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte innebära att 

miljökvalitetsnormen för fisk och musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till 

följd av planens genomförande.  

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar 

kartläggning och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för 

kommuner med över 100 000 invånare. Ingen av kommunerna omfattas av 

dessa krav. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att 

miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller överskrids.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” 

SFS 2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att 

miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

3.4 Globala mål för hållbar utveckling 
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar 

utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i 

FN:s samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya 

nationella mål kommer hänsyn tas till de globala målen men det bedöms inte 

innebära behov av någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella 

mål som finns i Sverige och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.9 

anges därför de mål på både nationell nivå och EU-nivå som berör 

avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för kommunernas 

avfallsplan. 

3.5 Miljömål inom EU 
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall 

gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande 

 
1 www.globalamalen.se 
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europeisk nivå är av stor betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till 

den svenska miljöpolitiken. I maj 2018 beslutades om en revidering av EU:s 

avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer cirkulär ekonomi genom 

minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad återvinning samt 

förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till år 2025, 

år 2030 och år 2035 ingår också i beslutet.  

3.6 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 

avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas avfallsplan 

finns redovisat i kapitel 3.9 

3.7 Nationella etappmål 
För närvarande finns det ca 20 etappmål beslutade av regeringen. 

Etappmålen är tänkta att vara steg på vägen för uppfyllande av 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen. De etappmål som är mest aktuella 

för denna MKB listas nedan. Dessa återfinns inom avfallsområdet, 

klimatpåverkan och luftföroreningar. Förutom de nedan listade etappmålen  

finns etappmål avseende genetisk mångfald och skydd av områden, etappmål 

angående hållbar stadsutveckling samt etappmål avseende farliga ämnen 

som syftar till förbättrad information om farliga ämnen i varor, utveckling 

och tillämpning av EU:s kemikalieregler.  

3.7.1 Avfallsområdet (inklusive cirkulär ekonomi och matsvinn)  
• Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds 

för återanvändning till 2025 

• Ökad resurshushållning i byggsektorn till 2020 

• Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall till 2023 

• Återanvändning av förpackningar till 2030. 

• Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall till 2025.  

• Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat till 2025.  

3.7.2 Begränsad klimatpåverkan 
• Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 40 % till år 2020. 

• Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 63 % till år 2030. 

• Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 75 % till år  

• Utsläpp av växthusgaser till år 2045 ska minska till nettonollutsläpp. 



Bilaga 5 Miljökonsekvens-beskrivning (MKB) avfallsplan 2022-2026, 
för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner  

12 januari 2022 

 

13 (25) 

• Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med 

minst 70 procent senast år 2030. 

3.7.3 Luftföroreningar 
• Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar till 2025 

3.8 Nationell avfallsplan 
I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella 

avfallsplanen. Den nationella avfalllsplanen reviderades under 2020, främst 

utifrån EU:s avfallspaket. I den nationella avfallsplanen konstateras att 

Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Den 

nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål, men anger områden som är 

fortsatt prioriterade att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall, 

elektronikavfall, textilier, plast samt nedskräpning. 

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 
Etappmålen till miljökvalitetsmålen och strategierna i den nationella 

avfallsplanen har varit vägledande i processen att formulera mål och 

identifiera relevanta nyckeltal i avfallsplanen. Nedan sammanfattas 

avfallsplanens påverkan på de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen och 

åtgärderna i avfallsplanen kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I 

sammanfattningen nedan anges de åtgärdsområden i avfallsplanen som 

särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. Sammantaget 

bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens 

åtgärder om de genomförs. 

3.9.1 Begränsad klimatpåverkan  
Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål 

och åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ 

återanvändning/återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil. 

3.9.2 Giftfri miljö 
Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och åtgärder 

som syftar till att förbättra insamlingen av farligt avfall och minska 

nedskräpningen. Efterbehandlingsåtgärder för avslutade deponier kommer 

att genomföras enligt separat handlingsprogram som hänvisas till i 

handlingsplanen. 

3.9.3 God bebyggd miljö 
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och 

åtgärder för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering 

i exempelvis detajplaner samt minska avfallsmängderna och öka 

återvinningen. 

4 Betydande miljöpåverkan 
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön 

(miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna 
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väsentliga miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskilt mål, 

nyckeltal/målvärde och åtgärd kommenteras inte. Bedömningen görs utifrån 

hur mål, nyckeltal med målvärden samt åtgärder inom respektive område 

sammantaget påverkar miljön och de nationella målen. 

4.1 Människors hälsa 
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, 

minskad nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. 

Konsekvenser för människors hälsa till följd av negativ påverkan på 

luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen ger även upphov till 

utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors hälsa om det 

sker exponering av farliga ämnen. Hur avfallsplanen påverkar utsläpp till 

mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.  

4.1.1 Nuläge och förutsättningar 
Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och 

miljön. Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt 

eller diffus spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas 

negativt. Därför är en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa 

förutsättningar för en säker hantering av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många 

kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i 

föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan 

bidra till upplevelse av otrygga2  miljöer. Risken för mindre brott såsom 

klotter och skadegörelse kan därmed också öka. Nedskräpning kan även 

bidra till diffus spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, 

exempelvis från både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är 

i dessa fall dock kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av 

människors hälsa genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till 

irritation, trötthet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det 

nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innefattar att störningar 

från trafikbuller ska minska.  

4.1.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis 

genom ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av 

avfallstransporter vid insamlingsplatser och på vägnät.  

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av 

föreslagen avfallsplan bedöms som liten. Inga av åtgärderna bedöms påverka 

bullernivåerna i någon betydande omfattning och transporterna kommer inte 

att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4). 

 
2 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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4.1.3 Positiv miljöpåverkan 
I avfallsplanen finns åtgärder som handlar om farligt avfall:  

• Utveckla eller utöka insamlingen av farligt avfall  

• Informera om insamlingstjänster för elavfall 

• I samband med tillsynsbesök på företag uppmärksamma 

sorteringsmöjligheter för avfall för återvinning och hantering av 

farligt avfall 

Om dessa åtgärder genomförs och om de medför förändrade 

beteendemönster kan detta i sin tur medföra minskade mängder farligt avfall 

i restavfallet. 

Positiv påverkan bedöms även kunna uppstå på människors hälsa genom 

exempelvis minskad nedskräpning i kommunerna. Minskad nedskräpning 

innebär positiva effekter i bebyggd miljö och bidrar även till positiv 

upplevelse vid vistelse i naturen och andra områden, som är viktiga ur 

rekreationssynpunkt för boende, turister och andra besökande. Det bidrar 

även till upplevelse av ökad trygghet. Om aviserat aktivt arbete sker, med en 

strategi för minskad nedskräpning, kan detta medföra minskad 

nedskräpning.  

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 

genomförande av planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som 

borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som 

återanvänds/återbrukas.  

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning 
Materiella tillgångar och resurshushållning omfattar hållbar konsumtion, 

återanvändning och materialåtervinning. Här behandlas främst: 

• återbruk och avfallsförebyggande arbete 

• utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och 

grovavfall 

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 
Matavfall samlas in i samtliga KNÖL-kommuner och sker med separata kärl 

och papperspåsar. 

Genom att matavfallet som samlas in går till rötning i Karlskoga produceras 

biogas och biogödsel. Biogasen kan användas som fordonsbränsle och 

ersätter därmed fossilt bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft, där även 

minskad klimatpåverkan kopplat till minskat matsvinn tas upp. I 

rötningsprocessen bildas biogödsel som används som gödningsmedel. 

Biogödsel ersätter användning av en ändlig resurs i form av 

fosforgödselmedel.  
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Under 2019 insamlades ca 63 kg förpackningar och returpapper3 per 

invånare för återvinning, vilket innebär att insamlingen är på genomsnittet 

nationellt (64 kg/invånare). 

Kommunen är en viktig aktör när det gäller att minska miljöpåverkan genom 

att ställa miljökrav i upphandlingar och inköp.  

4.2.2 Negativ miljöpåverkan 
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan 

på materiella tillgångar och resurshushållning. 

4.2.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv påverkan på materiella tillgångar och resurshushållning kan uppstå 

om mängden avfall totalt sett minskar eller om mängden avfall till 

återanvändning samt återvinning ökar.  

Arbetet med att informera om och underlätta återanvändning och 

återvinning kommer, under förutsättning att det genomförs, att ha en positiv 

inverkan då återanvändning och återvinning förhoppningsvis kommer att 

öka. 

Om föreslaget arbete med förbättring av kommunernas eget arbete med 

förebyggande, återanvändning och sortering av avfall inom de kommunala 

verksamheterna genomförs kan kommunerna vara en förebild och gå före i 

arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I detta arbete är det viktigt 

att utveckla rutiner och bygga upp kunskap om miljökrav i upphandlingar 

och inköp. 

Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att 

ta ut jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid 

mer resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det 

och tillverka nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4). 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken 

utsträckning människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, 

men på lång sikt bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.  

4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

I avfallsplanen lyfts bland annat arbete med tillsyn vid företag. 

Erfarenhetsmässigt brukar det ofta föreligga svårigheter för kommunernas 

tillsynsmyndighet att prioritera frågor om sortering. Om målen ska uppnås 

och åtgärderna genomföras behöver dessa frågor prioriteras hos 

tillsynsmyndigheten och resurser kan behöva tillföras för exempelvis 

utbildning och rutiner. 

Källsortering i kommunernas verksamheter sker men har inte 

implementerats fullt ut i alla delar. Orsaken till de svårigheter som kan 

finnas med införandet behöver identifieras och åtgärdas för att 

 
3 Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 
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källsorteringen ska kunna införas i samtliga kommunala verksamheter. Till 

detta arbete behövs resurser för exempelvis inventering och implementering. 

Alla kommunernas verksamheter har ett ansvar för att sortera avfallet och 

vara förebilder för kommuninvånarna. 

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar 

för att kunna genomföra upphandlingar med dels krav på fossilfria bränslen 

och dels krav som leder till återanvändning, återvinning och förebyggande av 

avfall. Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå 

bättre resurshushållning och bidra till ökad cirkularitet. 

Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen uppfyller 

de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen till ny 

råvara. Detta bör bevakas bland annat i arbetet med att öka återanvänding 

och återvinning av bygg- och rivningsavfall från kommunala verksamheter. 

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö 
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade 

insamlingssystem eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och 

kulturmiljö. 

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 
Kommunerna består av fyra större tätorter, mindre tätorter samt boende på 

landsbygden. I kommunerna bor ca 75 % av invånarna i tätorter. 

Nora tätort är känd som Nora trästaden som bör bevaras. Detta kan innebära 

utmaningar i arbetet med att utveckla avfallshanteringen.  

Avfallsplanen föreslår inga förändringar av insamlingssystem även 0m 

utredning av hur insamling av förpackningar och returpapper ska 

genomföras ska ske. Den relativt nya producentansvarslagstiftningen och 

kommande revideringar av förordningar gällande returpapper och 

förpackningar kan innebära behov av om- och tillbyggnader. Detta tas inte 

upp i avfallsplanen. 

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ 

miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.  

4.3.3 Positiv miljöpåverkan 
Om arbetet med att förbättra samarbetet avseende avfallshantering i 

planprocessen, kan detta medföra positiv miljöpåverkan eftersom 

ombyggnationer i efterhand ofta blir svårare och dyrare att genomföra. 

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon ytterligare positiv 

miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 
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4.4 Luft- och klimatfaktorer 
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 

uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och 

miljö. Här behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall 

samt transporternas påverkan. 

4.4.1 Nuläge och förutsättningar 
Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en 

tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir svinn och har 

därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person kasta 

ca 44 kg mat per år4, mat som istället hade kunnat ätas upp, och som kallas 

matsvinn.  

De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt 

luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem 

lokalt, till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en 

föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. I en studie som 

presenterades år 2018 uppskattades antalet dödsfall till följd av 

luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige per år5.  

Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större 

delen av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre 

fordon för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, 

men även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall 

vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en 

mycket liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunerna 

som kommer direkt från avfallshanteringen. Insamling av avfall i 

kommunerna sker för närvaranade delvis med förnybara bränslen.  

I kommunerna finns sammanlagt 8 stycken återvinningcentraler varav fyra 

stycken har fullt utbyggd service (en i varje kommun). De övriga fyra ligger i 

Lindesbergs kommun och har endast begränsad service.  

Från de nedlagda deponier som finns i kommunerna avgår deponigas i olika 

grad beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat 

metangas, som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare 

klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det 

inte sker betydande läckage till luft. 

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. 

Detta bedöms kunna ske om mängden transporter ökar när avfall 

 
4 Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per person 
(varav ca 26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 kg onödigt 
matavfall, matsvinn. Av matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt rapporten. 
5 IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health 
impacts”, C 317 
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(exempelvis grovavfall) i högre utsträckning sorteras i olika fraktioner som 

ska transporteras till olika platser för återvinning.  

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, 

koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. 

Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning 

av lungfunktion och cancer6. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd 

temperatur och förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning av ökade 

transporter bedöms dock som små med hänsyn till avfallshanteringens ringa 

andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.  

4.4.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och 

klimatfaktorer. Detta bedöms uppstå främst på grund av arbetet med 

åtgärder som syftar till att:  

• Minska mängden avfall som uppkommer 

• Öka materialåtervinningen 

4.4.3.1 Minska mängden avfall 
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen genom 

minskade utsläpp, både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om 

mängden avfall som uppstår i kommunerna skulle minska med exempelvis 

50 kg/person och år (totala mängden kommunalt avfall i kommunerna år 

2019 var ca 470 kg/person och mängden mat- och restavfall var ca 196 

kg/person), skulle den totala minskningen bli ca 2 300 ton avfall. Denna 

minskning skulle medföra minskade utsläpp av koldioxid från 

avfallshanteringen med uppskattningsvis 5 100 ton koldioxidekvivalenter 

eller motsvarande ungefär 3 900 000 mil bilkörning med en medelstor 

bensindriven personbil7. 

Tabell 1  Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av avfall. Källa: Avfall 
Sverige Rapport 2019:19 

Material Mängd 
förebyggt 
avfall, ton 

Minskad mängd 
CO2e, kg  

Motsvarar 
mil/år (person-
bil, bensin) 

Förebyggande, 
generellt 

2 300 5 100 000 3 900 000 

 

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en 

tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir matsvinn och har 

därmed producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person ge 

 
6 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and 
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt 
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer. 
7 Folkmängd i kommunerna 2019: ca 46 098 personer. 50 kg x 46 098 personer = 2 300 ton. Enligt Avfall 
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid 
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.   
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upphov till ca 44 kg matsvinn per år8, mat som istället hade kunnat ätas upp. 

Om arbetet med att minska matsvinnet skulle falla väl ut och det skulle 

innebära en minskning av mängden matavfall med 10 kg matavfall per 

invånare och år skulle detta kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet 

koldioxidekvivalenter) minskar med totalt ca 1 700 ton, se Tabell 2 nedan. 

Detta motsvarar i sin tur cirka 1 340 000 mils körning med en medelstor 

bensindriven personbil.   

Tabell 2  Minskning av klimatpåverkan från matavfall om det istället förebyggs 
genom minskat matsvinn. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19. 

Material Mängd 
matavfall, 
ton/år 

Minskad mängd 
CO2e, kg/år 

Motsvarar 
mil/år (person-
bil, bensin) 

Matsvinn 460 1 100 0009 780 000 

 

Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning och förebyggande av 

avfall som planeras kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och 

klimat när det får de effekter på människors beteenden som önskas. 

4.4.3.2 Ökad materialåtervinning 
Resultat från livscykelanalyser10 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är 

större vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden 

transporter bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att 

återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns.  

Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan 

återanvändas respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela 

produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor 

samt vid behandling av avfallet.  

Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och 

återvinning kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror 

minska, åtminstone på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid 

nyproduktion av produkter.  

Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar, som samlades 

in i kommunerna år 2019 skulle kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet 

koldioxidekvivalenter) minskar med ca 1 500 ton om allt materialåtervinns, 

se Tabell 3 nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka 1 300 000 mils bilkörning 

med en medelstor bensindriven personbil.  

 
8 Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per person 
(varav ca 26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 kg onödigt 
matavfall, matsvinn. Av matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt rapporten. 
9 Folkmängd i kommunerna 2019: ca 46 098 personer. 10 kg x 46 098 personer = 460 ton. Enligt Avfall 
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall ge minskade utsläpp av koldioxid med  
ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.   
10 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 
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Tabell 3  Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som 
återvinns. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19  

Material Mängd avfall, 
ton/år 

Minskad mängd 
CO2e, kg/år 

Motsvarar 
mil/år (person-
bil, bensin) 

Papper 780 160 000 160 000 

Plast 410 250 000 210 000 

Metall 90 170 000 130 000 

Glas 690 240 000 210 000 
Returpapper 920 650 000 550 000 

Totalt 2 890 1 470 000 1 260 000 

 

4.4.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva 

effekterna uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de 

utredningar och de informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen 

omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall verkligen 

minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar. Här råder 

kommunerna över ett flertal åtgärder inom sina egna verksamheter och kan 

påverka de upphandlingar som genomförs och de rutiner som tillämpas. Det 

är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunala 

verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för 

kommuninvånarna. 

För att ytterligare minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid 

genomförande av planen föreslås att: 

• Genomförandet av efterbehandlingsåtgärder för avslutade deponier 

enligt tidigare utredning följs upp, så att miljömässigt riktig hantering 

av deponigas vid nedlagda deponier säkerställs. 

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten 
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del 

återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar. 

4.5.1 Nuläge och förutsättningar 
4.5.1.1 Nedlagda deponier 
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva 

och nedlagda deponier. I kommunerna finns enligt förteckningen i bilaga 3 

sammanlagt 63 stycken identifierade nedlagda hushållsavfallsdeponier. Av 

dessa är 23 st i riskklass 2 och 37 i riskklass 3. 

4.5.1.2 Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar 
I kommunerna finns sammanlagt 8 stycken återvinningcentraler. Fyra av 

dessa har fullt utbyggd service (en i varje kommun) och på dessa kan både 

privatpersoner och företag lämna avfall. På återvinningcentralerna kan 

grovavfall, elektronik, vitvaror, farligt avfall och återbruk lämnas. 
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De övriga fyra återvinningscentralerna ligger i Lindesbergs kommun och har 

endast begränsad service för privatpersoner med begränsat antal fraktioner 

som kan lämnas.  

I regionen finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och 

bortskaffande av avfall. 

4.5.1.3 Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering 
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av det kommunala avfallet, 

uppstår olika sorters aska. En stor del av askan har använts till 

anläggningsändamål på deponier under många år. För att undvika att aska 

måste deponeras är det extra viktigt att det kommunala avfall som skickas till 

förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden 

avfall som förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan 

återanvändas, materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.  

Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid 

hantering av farligt avfall.  

4.5.2 Negativ miljöpåverkan 
Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och 

vatten. 

4.5.3 Positiv miljöpåverkan 
Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av 

informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad 

återanvändning, kan mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång 

sikt minska och därmed även tillförseln av mängden giftiga ämnen till 

omgivande natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad 

återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.  

Den handlingsplan för åtgärder av gamla deponier som finns framtagen 

kommer att minska risken för negativ miljöpåverkan. 

4.5.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 

Vid åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av 

klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken 

samt uppkomna mängder lakvatten. 

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter 
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera 

aspekter samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att 

information om avfallshantering kan leda till ökad sortering och bättre 

behandling av farligt avfall, vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan genom 

bättre resurshushållning och minskad risk för exempelvis elavfall i 

restavfallet. Ökad källsortering skulle dock även kunna bidra till negativ 

miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” om transporterna vid insamling 

ökar. Miljövinsten med ökad källsortering är dock större än de negativa 

konsekvenserna av ökade transporter. 
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5 Sammanfattande bedömning 
5.1 Betydande miljöpåverkan 
De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna 

uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de utredningar och 

de informationsåtgärder som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade 

vanor och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden 

som materialåtervinns verkligen ökar. Här råder kommunerna över ett flertal 

åtgärder inom sina egna verksamheter och kan påverka exempelvis genom de 

upphandlingar som genomförs och de rutiner som tillämpas vid inköp. Det är 

viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunernas 

verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för 

kommuninvånarna. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 

åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 

transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om 

informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De 

positiva effekterna kommer framförallt visas genom bättre resurshushållning 

och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 

avfallsplanen vara liten.  

5.2 Nationella och internationella miljömål 
Avfallsplanens mål och indikatorer ligger i linje med nationella 

miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på: 

ökad återanvändning av avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, 

minskad nedskräpning, utsortering av matavfall och minskat matsvinn.  

Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter 

väl till globala miljömål samt nationella miljökvalitetsmål och etappmål. 

Sammantaget bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv 

riktning av genomförandet av avfallsplanen om målen uppnås. 

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan 
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att 

motverka negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan: 

• För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 

genomförande av planen bör det säkerställas att inga gifter som borde 

ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/ 

återbrukas.  

• I avfallsplanen lyfts bland annat arbete med tillsyn vad gäller bla 

sortering. Om målen ska uppnås och åtgärderna genomföras behöver 

dessa frågor prioriteras hos tillsynsmyndigheten och resurser kan 

behöva tillföras för exempelvis utbildning och rutiner. 
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• Orsaken till de svårigheter som kan finnas med införande av 

källsortering i kommunernas verksamheter behöver identifieras och 

åtgärdas för att källsortering ska kunna införas i samtliga kommunala 

verksamheter. Till detta arbete behövs resurser för exempelvis 

inventering.  

• Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga 

upphandlingar för att kunna genomföra upphandlingar med dels krav 

på fossilfria bränslen och dels krav som leder till återanvändning, 

återvinning och förebyggande av avfall.  

• Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen 

uppfyller de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna 

materialen till ny råvara.  

• Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla 

kommunala verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och 

vara förebilder för kommuninvånarna. 

• Genomförandet av efterbehandlingsåtgärder för avslutade deponier 

enligt tidigare utredning följs upp, så att miljömässigt riktig hantering 

av deponigas vid nedlagda deponier säkerställs. 

• Vid åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av 

klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i 

marken samt uppkomna mängder lakvatten. 

5.4 Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av 

föreslagen avfallsplan vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk 

samt förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet 

av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad 

mängd transporter av olika typer av avfall även om vinsten av återvinningen 

är större än dessa negativa konsekvenser av ökade transporter. 

Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter till 

de nationella miljömålen.  

6 Uppföljning 
Miljöpåverkan kommer att ingå i uppföljningen av genomförandet av 

avfallsplanen. Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och 

åtgärder kommer att ske årligen av Samhällsbyggnadsförbundet. 

Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen 

och miljöpåverkan. Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
2022-04-07  

Kommunförvaltningen 
   
Mikael Pulkkinen   
mikael.pulkkinen@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
Förslag till taxa för mark för markåterställningsarbeten 
för Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs 
kommun 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
2022-03-25 § 2022–202 

Ärendet 
I och med ett nytt beläggningsavtal fr o m 2022 behöver taxorna för 
återställningsarbeten justeras, då asfaltspriser, maskinpriser har ökat betydligt 
mot föregående avtal. I detta pris ingår det underhållstillägg som avdelningen 
tar ut av de som gräver samt för framtida underhåll efter grävningar i 
kommunal väg och mark. 
Förvaltningen ser att denna justering av taxan som rimlig medtanke på 
rådande omständigheter med höga energi, råvaru- och bränslepriser. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
De förändringar som det kan ge exempel på är det höjda priser på 
återställande av asfalt, +47 %-67 %, yrkesarbetare, +41 % och kostnad för 
grävmaskin, + 29 %. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Anta föreslagna taxeändringar. 
 
Ny taxa gäller från och med 2022-06-01 

Hans Åhnberg Mikael Pulkkinen 
Kommunchef Samhällsutvecklingschef 
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                                                                               2022-03-17                           SBB2022-202  
  
                                          TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

Förslag till Taxa för markåterställningsarbeten 
i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
 
Återställande av gata efter schaktningsarbeten, inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Taxan är antagen i kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX, Lindesberg 2022-XX-XX, 
Ljusnarsberg 2022-XX-XX och Nora 2022-XX-XX och gäller från och med 2022-06-01. 
 

I angivna priser ingår: 

1. Återställning 
2. Framtida underhåll 
3. Arbetsledning och administration 

 
Vid underlåtande att söka grävtillstånd utgår en administrationsavgift på 2 000 kr. 
 
Vid underlåtande att insända färdiganmälan för beställning av återställning utgår en 
administrationsavgift på 2 000 kr. 
 
Planerad grävning på nybelagd gata skall kosta mer än övriga gator. För akuta 
felavhjälpningsåtgärder gäller emellertid grundpriset. 
 

Beläggningens 
ålder 

Prissättning 
> 2-10 m² > 10-50 m² > 50 m² 

0-1 år 2 x 175 kr/m2 2 x 150 kr/m2 2 x 150 kr/m2 

> 1 år 1 x grundprislista 1 x grundprislista 1 x grundprislista 

 
 

Grundprislista Pris exkl moms 

Grävtillstånd 650 kr 

≤ 2 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport  

1 000 kr/m2 

> 2-10 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

675 kr/m2 

> 10-50 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

600 kr/m2 

> 50 m² Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl. 
kantskärning, justering grus, klistring samt transport 

550 kr/m2 

Vid 1 extra lager 40 mm asfalt tillkommer kostnaden för asfalten 1 600 kr/ton 



 
 

2 
 
 

Gradhuggen kantsten 12” och Råkansten RV2, Granit, satta i grus, 
med motstöd av grus, exkl material 

375 kr/m 

Yrkesarbetare 550 kr/tim 

Grävmaskin 1 100 kr/tim 

Lastbil 950 kr/tim 

 
 
 
OBS! 
 

• Övrigt här ovan ej uppräknat, felande, förstört eller bortkommet material ersätts med 
gällande dagspriser, hämtningskostnader. 
 

• Tillkommande kostnader: ex brunnsjusteringar extra behov av grusmaterial mm. 
 

• För arbeten och material som inte finns med i prislistan, lämnas ett offererat pris. 
 

• Vid större arbetsobjekt kan priset regleras för varje objekt. 
 

• Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 
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Äskande om medel till sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga sommaren 2022, dnr KS 22/00066 

Beslutsunderlag 
Riktlinje kommunstyrelsens strategimedel antagen av KS 2020-03-31 § 65 
KS 2021-03-23 § 51 
KS 2021-05-18 § 95 

Ärendet 
Kommunförvaltningen genom Kultur- och fritid har under flera års tid 
administrerat och anordnat sommarlovsaktiviteter för barn och unga i 
Hällefors kommun. Inför sommaren 2021 fanns medel att söka från 
Socialstyrelsen men beslutet kom sent och därför avsatte kommunstyrelsen 
200 tkr till lovet för att säkerställa sommarlovsaktiviteterna. 
Kommunstyrelsen upphävde sedan beslutet, när medel från Socialstyrelsen 
kom. I skrivande stund vet vi inte om det kommer ytterligare medel för 
avgiftsfria lovaktiviteter från Socialstyrelsen. 
 
Drygt 600 barn och unga deltog på aktiviteter och en utveckling från tidigare 
år är att det var lika många flickor som pojkar som deltog. Det var ett tiotal 
olika aktörer, bland annat 7 föreningar och utökad verksamhet inom 
kommunens egna verksamheter som bowlinghallen, biblioteket och 
kulturskolan.  
 
Nu står kommunen inför ett sommarlov 2022, ett sommarlov där behovet av 
aktiviteter för barn och unga, efter alla nödvändiga restriktioner, är stort. 
Satsningen på sommarlovet är viktig utifrån såväl ett hälsoperspektiv som av 
socioekonomiska skäl. Erfarenheten av övriga lov är att föreningslivet inte har 
möjlighet att samverka och erbjuda avgiftsfria aktiviteter i samma 
utsträckning utan stöd från kommunen. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-03-31 § 65 en riktlinje för användningen av 
kommunstyrelsens strategimedel. I riktlinjen framkommer att strategimedlen 
ska användas ”för genomförande av sådant som har mer strategiska och 
långsiktiga effekter utifrån mål och planer, kostnadseffektivitet eller 
utveckling av verksamhet genom stödjande av projekt med utvecklingsfokus.” 
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Förvaltningen bedömer att ansökta medel faller inom ramen för 
strategimedlen då effekterna av ett avgiftsfritt, aktivt och innehållsrikt 
sommarlov för barn- och unga, bidrar till att fler får möjligheten att upptäcka 
de kommunala kultur- och fritidsaktiviteter som kommunen erbjuder. 
Fler får också chansen att prova på olika aktiviteter och kanske hitta sin 
aktivitet i det kommunala Kultur- och fritidsutbudet eller i föreningslivet.  

Social konsekvensanalys 
Möjligheten att kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter helt utan     
kostnad bidrar till att fler barn i kommunen får chansen till ett innehållsrikt 
och aktivt sommarlov på hemmaplan. 

     
    Miljömässig konsekvensanalys 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan prioriteras flera globala mål ur 
Agenda 2030. Ett av målen, mål 3, är god hälsa och välbefinnande där man 
bland annat kan läsa att förebyggande insatser gynnar samhällets 
utveckling och skapar förutsättningar för välbefinnande hos människor i 
alla åldrar.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Det finns inget budgeterat för lovverksamhet i kommunen. 200 000 kronor 
är en rimlig summa att avsätta för att kunna erbjuda ett brett, aktivt och 
avgiftsfritt sommarlov. Kommunen samverkar, precis som tidigare, med 
bland annat föreningslivet men för att exempelvis kulturskolan och 
biblioteket också ska kunna utöka sin verksamhet är en ”lovbudget” 
nödvändig. 
 
Kommunförvaltningen föreslår därför att 200 000 kronor avsätts till 
sommarlovsverksamhet och att det finansieras genom kommunstyrelsens 
strategimedel. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Kommunen avsätter 200 000 kronor för sommarlovsaktiviteter för 

verksamhetsåret 2022 under förutsättning att inte medel beviljas från 
Socialstyrelsen. 

 
- Sommarlovsaktiviteterna föreslås att finansieras via kommunstyrelsens 

strategimedel för år 2022. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kultur- och fritidschef Kicki Johansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga sommarsimskola är inräknat i den 
föreslagna summan, vilket delvis besvaras av kultur- och fritidschef Kicki 
Johansson och kompletteras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Cecilia Albertsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunen avsätter 200 000 kronor för sommarlovsaktiviteter för 
verksamhetsåret 2022 under förutsättning att inte medel beviljas från 
Socialstyrelsen. 
 
Sommarlovsaktiviteterna föreslås att finansieras via kommunstyrelsens 
strategimedel för år 2022. 
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Se över skalskydd för skolan KS 18/00061 

Beslutsunderlag 
BU 2018-02-06 §23 
KS 2018-02-27 §60 

Ärendet 
Ordföranden Annalena Järnberg (S) lyfte på sammanträde i bildningsutskottet 
i februari 2018 en fråga kring skalskydd för skolan. Hon informerade om att 
Risk- och sårbarhetsanalysen uppdateras vart 4:e år och att det i den ingår 
delar som berör skolan. Utskottets ledamöter ville efter diskussionen ge 
förvaltningen som utskottsuppdrag att undersöka/se över skalskyddet för 
skolan. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde 27 februari samma år fick förvaltningen i 
uppdrag att se över skalskydd för skolan, innefattande lås och 
kommunikation. Förvaltningen anmodades att ge utskottet en återkoppling 
innan sommaren 2018. 
 
Förvaltningen har sedan uppdraget mottagits återkommande rapporterat kring 
frågorna om skalskydd, men eftersom samtliga uppdrag inte varit slutförda 
har ärendet kvarstått. Förvaltningen kan nu meddela att sista etappen i ärendet 
är överlämnat till säkerhetssamordnare för åtgärd, varför förvaltningen avser 
att avsluta det specifika uppdraget. 
 
Verksamheten i kommunen har sedan utskottsuppdraget möjliggjort för 
skolorna att snabblåsa alla entréer. Verksamheten har också försett personalen 
i skolorna med mobiltelefoner för kommunikation, samt identifierat en app 
som ska möjliggöra snabb kommunikation i ett krisläge. Appen är ännu inte 
tagen i drift, men säkerhetssamordnare har uppdraget. 
Utöver ovanstående har personalen fått utbildning kring olika aspekter av 
osäkerhet i skolan, till exempel PDV (Pågående Dödligt Våld).   

Social konsekvensanalys 
En fungerande skolverksamhet bedöms ha stor inverkan på kommunens 
resultat. 
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Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den extra möjligheten till låsning har medfört en mindre kostnad. Den app 
som ska tas i drift medför en mindre årlig kostnad för verksamheten. 
 
Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anse ärendet avslutat 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer fråga gällande övningar och utbildningar vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande lokalen Rektangeln vilken lämnas 
obesvarad. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande insatser för eleverna vilken besvaras 
av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anse ärendet avslutat. 
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Utskottsinitiativ om högpresterande elever, dnr KS 
21/00243 
 
Beslutsunderlag 
Ulrika Jonsson (M) Yrkande kring högpresterande elever. 
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2021-11-24. 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-12-14. 
Kommunförvaltningen Rapport: Utskottsinitiativ om högpresterande elever 
2022-02-24. 

 
Ärendet 
Ulrika Jonsson (M) lämnade på välfärdsutskottet i november 2021 ett 
yrkande.1 Yrkandet var ursprungligen ett förslag att ge skolan i uppdrag att 
upprätta en handlingsplan för högpresterande elever i grundskolan. Efter 
diskussion enades utskottet om att som utskottsinitiativ från välfärdsutskottet 
skicka uppdrag till förvaltningen att redovisa vad olika styrdokument säger 
om högpresterande elever och hur grundskolans arbetssätt kring 
högpresterande elever ser ut. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde i 
december 2021 i enlighet med initiativet.2 
 
Förvaltningen har sammanställt en rapport i ärendet och lämnar utifrån detta 
förslag till beslut kring åtgärder i grundskolan. 
 
Rapporten beskriver utifrån skrivningen i initiativet kortfattat hur 
styrdokumenten ser ut på området, hur personkretsen ser ut och vad skolan 
idag gör för elever som misstänks vara högpresterande. 
 
Sammanfattningsvis säger styrdokumenten att elever som högpresterar har 
rätt till stöd. Det finns dock ingen tydlighet i vilka nivåer som avses eller vilka 
mål som ska gälla för beslut om stöd.  
 
Kring de elever som är aktuella för åtgärder finns stora problem vid till 
exempel identifikation av orsaker till behov av stöd, samt kring erfarenheter 

 
1 Sammanträdesprotokoll Välfärdsutskottet 2021-11-24. 
2 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2021-12-14. 
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av olika typer av stöd. Rapporten beskriver också att kommunens relativt 
begränsade volym av elever bidrar till bekymren. 
 
Rapporten beskriver att Skolinspektionen och Skolverket ger vägledning 
kring vilka detaljer som behöver diskuteras vid arbetet med stöd för elever 
som högpresterar. Rapporten använder underlaget från myndigheterna för att 
beskriva situationen i grundskolan idag, samt för att identifiera var problem 
förekommer.      

 
I huvudsak kommer rapporten till slutsatsen att arbetet med stöd och 
identifikation fungerar i grundskolan, även för elever vars behov har sin 
bakgrund i höga prestationsnivåer. Eventuellt finns problem med kedjan från 
att identifiera ett stödbehov i hög prestation till att sätta in åtgärder, men 
rapporten gör bedömningen att detta i hög grad kan och ska lösas i reguljär 
pedagogik.  
 
Rapporten menar också att elever utifrån resultaten av skolans omfattande 
arbete kring studiero och trygghet inte har signifikanta problem inom dessa 
områden.  
 
Rapporten konstaterar att specifik rapportering kring åtgärder för denna 
elevkategori saknas i verksamheternas kvalitetsredovisningar. Denna typ av 
redovisning efterfrågas av Skolinspektionen. Rapporten beskriver vilka delar 
som bör ingå i denna redovisning, och beskriver att denna typ av rapportering 
kan ge ett annat fokus på elevgruppen. Rapporten säger avslutningsvis att 
åtgärden kan anses ersätta en handlingsplan över området. En handlingsplan 
efterfrågades i det ursprungliga yrkandet, men kan av olika skäl vara 
problematisk.   

Social konsekvensanalys 
En fungerande grundskola bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Åtgärderna kring högpresterande elever bedöms inte öka kostnaderna i 
grundskolan. 

 
Facklig Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Uppdra till förvaltningen att specifikt inkludera i skolans kvalitetsarbete en 
redovisning av särskilda åtgärder tagna för att garantera högpresterande 
elevers likvärdiga utbildning. 
 
Anse utskottsinitiativet med ovanstående vara besvarat. 
 
--- 
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Ulrika Jonsson (M) 
utan att yrka. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Uppdra till förvaltningen att specifikt inkludera i skolans kvalitetsarbete en 
redovisning av särskilda åtgärder tagna för att garantera högpresterande 
elevers likvärdiga utbildning. 
 
Anse utskottsinitiativet med ovanstående vara besvarat. 
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Utskottsinitiativ om högpresterande elever, dnr KS 21/00243 

 
Ulrika Jonsson (M) lämnade på välfärdsutskott i november 2021 ett yrkande.1 
Yrkandet var ursprungligen ett förslag att ge skolan i uppdrag att upprätta en 
handlingsplan för högpresterande elever i grundskolan. Efter diskussion 
enades utskottet om att som utskottsinitiativ från välfärdsutskottet skicka 
uppdrag till förvaltningen att redovisa vad olika styrdokument säger om 
högpresterande elever och hur grundskolans arbetssätt kring högpresterande 
elever ser ut. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde i december 2021 i 
enlighet med initiativet.2 
 
Förvaltningen lämnar nedan rapport i ärendet, utifrån uppdraget till 
förvaltningen och som underlag till tjänsteskrivelse med förslag till beslut. 
   
Problemområdet 

  
Området med högpresterande barn i skolan är problematiskt. Skolan har av 
hävd i huvudsak fokuserat på kompensatoriska åtgärder, och lagt en 
lägstanivå på vilken kunskap elever ska uppnå. Hanteringen av elever som har 
lätt för sig i skolan har utifrån detta blivit ett mer eller mindre oreglerat 
område, nästan att likna vid ett lyxproblem. Inte desto mindre kan undermålig 
pedagogik skapa problem för målgruppen både på individuell och på 
organisatorisk nivå. Dessutom finns ofta en latent oro att elever som inte 
uppnår sin fulla kapacitet skapar en brist på högpresterande vuxna i ett senare 
skede. 
 
I diskussionen kring utskottsinitiativet berördes dessa problem. Initiativet 
pekar också mot vad som verkar vara en brist i verksamheten, alltså 
avsaknaden av en handlingsplan. Att uppdraget slutligen inte bestod i att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan, beror inte på att 
initiativtagaren är på fel spår – även skolan har svårt att följa riktlinjerna i 
frågan – utan helt enkelt på att en handlingsplan bör tas fram efter att skolan 
fått hantera frågan. Detta är också i enlighet med regleringen av skolans 
styrning i kommunen.    

 
1 Sammanträdesprotokoll Välfärdsutskottet 2021-11-24. 
2 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2021-12-14. 
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Ett av de största problemen med området blir tydliga vid en jämförelse mellan 
den ursprungliga texten i initiativet.3 Ulrika Jonsson (M) skriver där om 
högpresterande barn att ”även dessa barn behöver stimulans, utveckling och 
motivation att komma så långt som möjligt under sin skolgång.” Skollagen 
har i stort sett exakt samma skrivning, dock som vi ska se med tillägget 
”enligt utbildningens mål”, vilket omedelbart försvårar tolkningen. 
Förvaltningen bedömer inte att denna skillnad har någon effekt på 
beskrivningen eller beslutsförslaget som lämnas efter denna rapport.  

 
Styrdokument 
 
Det finns i regelverket inget specifikt skrivet om att elever som upplevs ha 
särskild begåvning ska ges extra stöd i enlighet med skollagens kap 3 7-12 §§. 
Däremot finns i 2 § i samma kapitel numera följande skrivning: 

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 
till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer 
som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer 
som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Det är alltså uppenbart att även elever som har lätt för att uppnå målen ska 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling än vad målen för utbildningen fastslår. 
Det finns däremot ingen ledning i frågan om hur långt elever ska nå, eller i 
vilken omfattning ledning och stimulans ska ges. 

Skolinspektionen har i sitt uppdrag förstått att elever som har lätt för sig i skolan 
på olika sätt skapar utmaningar i skolans arbete. De har därför lämnat en 
redogörelse för olika sätt på vilka arbetet med denna elevgrupp kan underlättas. 
Förvaltningen har valt att vid redovisningen av på vilket sätt arbetet sker med 
denna grupp använda rubriker ur skolinspektionens arbete.  
Skolinspektionen föreslår, bland annat, följande strategier för att befrämja 
högpresterande elevers lärande och välbefinnande:4 

• Identifiering av behov av särskilt stöd både i relation till elevgruppen och till den enskilda 
högpresterande eleven. 

• Etablering av nätverk inom eller utanför den egna skolan bestående av högpresterande elever, 
som kan erbjuda denna elevgrupp samhörighetskänsla och särskild undervisning (till exempel 
digitala nätverk som Mattetalanger). 

• Differentiering av undervisning inom den sammanhålla klassen genom att ge högpresterande 
elever möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne (berikning). 

• Differentiering av undervisning inom den sammanhålla klassen genom variation i arbetssätt och 
tempo där eleven förs genom olika arbetsuppgifter utan onödiga tidsförluster (variation och 
acceleration). 

• Differentiering i alla former kräver tydliga instruktioner och återkoppling från lärare samt en 
trygg och lugn lärandemiljö. 

• Ökad samverkan mellan skolpersonal kring utveckling av undervisning riktad till högpresterande 
elever där även elevhälsans professioner och studie- och yrkesvägledare involveras. 

 
3 Ulrika Jonsson (M) förslag till utskottsinitiativ. 
4 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-
forskning/likvardig-utbildning-for-hogpresterande-kraver-individanpassning 
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• Skolans kvalitetsarbete som inkluderar en redovisning av särskilda åtgärder tagna för att 
garantera högpresterande elevers likvärdiga utbildning. 

• Särskilda åtgärder för att hantera den upplevda prestationsrelaterade stress som visats hos 
högpresterande elever. 

Skolverket beskriver sammanfattningsvis att elever som visar högre 
studieresultat än sina klasskamrater har rätt till särskilt individanpassad 
undervisning, och att de behöver pedagogiskt stöd för att inte riskera sänkt 
motivation eller prestationsnivå. De skriver vidare att individanpassad 
undervisning helst bör ges inom ramen för heterogena lärmiljöer där olika 
elevgrupper utbyter erfarenheter med varandra. 
 
Målgruppen och identifiering 
 
Det finns ingen användbar definition av vad högpresterande elever är. 
Andelen elever som uppges vara högpresterande varierar också i mycket hög 
utsträckning, alltifrån motsvarande ungefär 1-20 %. 
 
Det är också ett problem att elever som anges som högpresterande har denna 
egenskap av mycket varierande orsaker. Orsaken kan vara ämnesbegåvning, 
studieflit, andra särskilda omständigheter eller rent av dysfunktionella 
symtom. Eftersom orsakerna kan variera i stor utsträckning, varierar också de 
behov av insatser som högpresterande elever har i samma utsträckning.  
 
Då antalet elever i grundskolan som är högpresterande kan antas vara lågt, 
och det dessutom alltså i varje enskilt fall krävs individuella insatser, bedömer 
förvaltningen det som meningslöst att här ytterligare fördjupa definitionen av 
målgruppen. 
Elever som är i behov av pedagogiskt stöd för att nå resultat i skolarbetet ska 
identifieras i skolans stödarbete, oavsett om behoven avser stöd för att 
uppfylla skolans mål utöver de lägsta kraven. 
 
Skolans arbete idag 

Förvaltningen bedömer i samverkan med skolan följande läge utifrån 
skolinspektionens rubriker. 

Identifiering av behov av särskilt stöd både i relation till elevgruppen och till 
den enskilda högpresterande eleven. 

Elever i behov av stöd identifieras i skolans dagliga arbete och med 
specialpedagogiskt stöd. Det är på många sätt svårt att dra slutsatsen att ett 
behov beror av en elevs höga prestationsnivå. Det är heller inte helt enkelt att 
besluta om att eleven ska få extra stöd, särskilt inte om eleven inte uppvisar 
avvikande beteende. Det är troligen så att de flesta av dessa elever 
identifieras, men att de åtgärder som sätts in av olika anledningar inte alltid 
avhjälper situationen. Det är heller inte heller säkert att behovet för den 
högpresterande eleven kan mötas i grundskolan.   

Etablering av nätverk inom eller utanför den egna skolan bestående av 
högpresterande elever, som kan erbjuda denna elevgrupp 
samhörighetskänsla och särskild undervisning (till exempel digitala nätverk 
som Mattetalanger). 
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I de enstaka fall där höga prestationsnivåer bedöms skapa särskilda behov är 
det mycket troligt att olika grupper, nätverk och metoder erbjuds som 
komplement till den vanliga undervisningen.  

Differentiering av undervisning inom den sammanhålla klassen genom att ge 
högpresterande elever möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne (berikning) 

samt 

Differentiering av undervisning inom den sammanhålla klassen genom 
variation i arbetssätt och tempo där eleven förs genom olika arbetsuppgifter 
utan onödiga tidsförluster (variation och acceleration). 

Berikning, acceleration och variation förekommer redan idag i olika 
omfattning i skolan. Detta hanteras inom pedagogiken av skolans pedagoger. 

Differentiering i alla former kräver tydliga instruktioner och återkoppling 
från lärare samt en trygg och lugn lärandemiljö 

samt 

Särskilda åtgärder för att hantera den upplevda prestationsrelaterade stress 
som visats hos högpresterande elever. 

Om det är en brist eller inte att det inte finns en specifik handlingsplan är 
osäkert. All särskiljning i skolan är i sig problematisk. Förvaltningen bedömer 
i denna rubrik att högpresterande elever hanteras på samma sätt som andra 
elever utifrån behov. 

Beträffande trygghet och lugn lärandemiljö liksom hantering av stress 
bedriver skolan ett mycket omfattande NPF-arbete, som påverkar samtliga 
elever på skolan. Trygghet och studiero är ett prioriterat område i 
grundskolan, och skolan visar goda resultat i elevenkäter i dessa områden. 
Eftersom högpresterande elever ofta är missnöjda med skolan och det trots 
allt finns elever som svarar negativt kring t ex nöjdhet med skolan, är det 
osäkert hur de negativa svaren korrelerar med just dessa. 

Ökad samverkan mellan skolpersonal kring utveckling av undervisning riktad 
till högpresterande elever där även elevhälsans professioner och studie- och 
yrkesvägledare involveras. 

Eftersom kommunen är volymmässigt liten uppstår situationen sällan, och det 
är troligen snarast pedagog med ansvar för eleven som är i störst behov av ett 
nätverk för att komma vidare med eleven. 

Skolans kvalitetsarbete som inkluderar en redovisning av särskilda åtgärder 
tagna för att garantera högpresterande elevers likvärdiga utbildning. 

Förvaltningen bedömer att skolan inte har ett kvalitetsarbete som hanterar 
högpresterande elevers situation specifikt. Förvaltningen bedömer att skolans 
kvalitetssystem bör inbegripa diskussioner kring rubrikerna i denna rapport. 
Arbetet bedöms vara till gagn för alla elever i skolan. 
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Bedömning 
 
Skolan bedriver ett tillräckligt arbete kring trygghet och studiero samt 
anpassningar för att även högpresterande elever ska omfattas. 
 
Grundskolan klarar i sitt stödarbete att identifiera elever i behov av särskilda 
anpassningar.  
 
Grundskolan arbetar idag med högpresterande elever inom ramen för sin 
stödpedagogik. Arbetet kan bli mera fokuserat genom att: 

Specifikt inkludera i skolans kvalitetsarbete en redovisning av särskilda 
åtgärder tagna för att garantera högpresterande elevers likvärdiga utbildning. 

Redovisningen bör innehålla: 

- Åtgärder i de fall där höga prestationsnivåer har identifierats. Åtgärder 
kan vara nätverkande för pedagog eller elev, samt berikande åtgärder 
genom variation eller acceleration.  

   
Avslutning 
 
Förvaltningen bedömer att särskilt fokus på åtgärder för högpresterande elever 
i kvalitetsredovisning vid rätt utförande ersätter behovet av en handlingsplan. 
Negativa aspekter av ett särskiljande undviks också då. 
 

  
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Kyllervägen 37 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

  
Sida 
1(2) 

Datum  
2022-04-27  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Yttrande över utskottsinitiativ Företagsbesök på 
kommunstyrelsens beredningstid, dnr KS 19/00265 

Beslutsunderlag 
KS 2019-10-08 § 231 

Ärendet 
I utskottsinitiativet föreslås kommunstyrelsen genomföra företagsbesök två 
gånger per år som en del av sin beredningstid med start 2020, samt att  
förvaltningen får i uppdrag att samordna det.  
 
På grund av pandemin har företagsbesök inte kunnat genomföras under 2020 
och 2021. År 2022 planeras företagsbesök för kommunstyrelsen den 10 maj 
och den 14 juni. För följande år tas detta med in i årsplaneringen på 
näringslivsenheten. 

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Företagsbesöken genomförs utanför ordinarie beredningstid, vilket 
påverkar kostnader för arvoden till deltagande politiker. 

Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker innan kommunstyrelsen behandlar ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat.   
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
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Camilla McQuire. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat.   
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Yttrande över utskottsinitiativ om vindkraftspolicy, dnr 
KS 21/00201 

Beslutsunderlag 
KS 2021-11-09 § 191 

Ärendet 
Förvaltningen har enligt utskottsinitiativet uppdraget att inleda en 
förundersökning vart inom Hällefors kommun det kan finnas områden 
lämpliga för vindkraft samt ta fram en vindkraftspolicy.  
 
Det finns även ett flertal pågående projekt inom kommunen där exploatörer 
tittat på områden för vindkraft. 
 
Förvaltningens förslag är att inte inleda en förundersökning utan istället lägga 
resurserna på ett framtagande av en vindbruksplan, vilken är den juridiskt 
korrekta benämningen, direkt. Arbetet med en sådan plan är komplext och tar 
tid. Om arbetet med en sådan plan startas under 2022 så finns det tidigast ett 
material för samråd under den första delen av 2023. Ärendet bör uppdras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

Social konsekvensanalys 
Stor vikt måste läggas på samråd när det gäller vindkraft. Frågan är ytterst 
kontroversiell och bör därför hanteras utifrån det. 

Miljömässig konsekvensanalys 
De miljömässiga konsekvenserna är många och kräver stor noggrannhet i 
sitt utredande. Visst underlag finns men det kommer medföra ytterligare 
miljöinventeringar, miljökonsekvensanalyser etc. En process gällande 
vindkraft är därför både tidsmässigt och ekonomiskt krävande. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En vindbruksplan är kostsam enligt ovan angivna skäl. Därför kräver en 
vindbruksplan mer ekonomiska resurser än till exempel en detaljplan. En 
vindbruksplan inventerar även större areella områden än vad en detaljplan 
gör. Framtagandet av en vindbruksplan beräknas kosta 400 000 kronor för 
kommunen vilket förvaltningen rekommenderar genomförs under år 2022. 
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Finansieringen av denna plan föreslås genom kommunstyrelsens 
strategimedel för verksamhetsåret 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
-  Kommunförvaltningen får i uppdrag att beställa en vindbruksplan av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
 

- Framtagande av vindbruksplan med 400 000 kronor finansieras genom 
kommunstyrelsens strategimedel år 2022.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att beställa en vindbruksplan av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

 
Framtagande av vindbruksplan med 400 000 kronor finansieras genom 
kommunstyrelsens strategimedel år 2022.  
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Yttrande över utskottsinitiativ utredning debitering av 
tillsynsavgifter, dnr KS 18/00267 

Beslutsunderlag 
KS 2018-11-27 § 243 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har enligt ett utskottsinitiativ uppdraget att undersöka 
ett införande av tillsynsavgift enligt den så kallade Rättviksmodellen. 
Rättviksmodellen innebär att myndighet som utför tillsyn på näringsidkare 
debiterar när tillsyn har skett. I normalfallet inom Sverige debiteras berörda 
aktörer för planerad tillsyn, vilket får till konsekvens att en debitering sker 
trots att en tillsyn kanske inte sker hos den enskilda aktören. 
 
Ärendet har diskuterats med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Att 
debitera helt enligt Rättviksmodellen är inte förenligt med dagens lagstiftning. 
I tillägg så måste en sådan förändring även ske i samtliga kommuner som 
ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens tillsynsområde. Under 
2023 kommer det en ändring i rådande lagstiftning kring debitering av 
tillsynsavgifter som möjliggör en modell enligt Rättviksmodellen. Då ärendet 
inte kan utredas vidare eller genomföras av enskild kommun så bör därför 
ärendet lämnas vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för 
vidare utredning om ett eventuellt genomförande när lagstiftningen ändras. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En förändring i enlighet med Rättviksmodellen skulle ge en skillnad för 
den som tillsynen avser då det är den faktiska kontrollen man debiteras för 
och inte som idag, den planerade tillsynen. Det ska tilläggas att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen inte har någon eftersläpning av 
kontroller i dagsläget. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Ärendet lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för vidare 
utredning och med detta anses utskottsinitiativet besvarat.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Cecilia Albertsson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ärendet lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för vidare 
utredning och med detta anses utskottsinitiativet besvarat. 
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Yttrande över utskottsinitiativ om fritidsbank, dnr KS 
21/00242 

Beslutsunderlag 
KS 2020-06-16 § 128 
KS 2021-12-13 § 227  
KS 2022-01-25 beredningstid 
Bilaga 1 Underlag för lokal, personal och ekonomin för en Fritidsbank i 
Hällefors-2022 
Bilaga 2 Omvärldsspaning Fritidsbanken 2021 

Ärendet 
Fritidsbanken har behandlats tidigare och kommunstyrelsen tog då beslutet att 
inte starta en fritidsbank. I utskottsinitiativet föreslås en omvärldsspaning 
genom att kontakta andra kommuner för att se hur de organiserat sin 
Fritidsbank. Det ser mycket olika ut var och hur fritidsbanken är organiserad 
och i de fem kommuner som tillfrågats (Laxå, Ljusnarsberg, Filipstad, 
Karlskoga, Lindesberg) är fritidsbanken organiserad, i nämnd ordning, på 
integrations- och marknadsenheten, social- och marknadsenheten, teknik och 
service, föreningsdrift och i daglig verksamhet. Se bilaga 2 för mer 
information. 

  
I utskottsinitiativet föreslogs också en kontakt med verksamhetschefen på 
Fritidsbanken Sverige för information om uppstartsprocessen. 
Verksamhetschefen bjöds in och föredrog fritidsbanken för kommunstyrelsen 
25 januari 2022. På mötet lyftes bland annat de nya krav som ställs av 
Fritidsbanken Sverige för uppstarten av en långsiktig och hållbar Fritidsbank.  
 
Då kraven för att starta en fritidsbank har ökat för mer hållbara verksamheter 
så har förvaltningen kompletterat i medföljande bilaga 1, de två viktigaste 
områden för en Fritidsbank och för att den ska hålla över tid enligt 
kravställandet från fritidsbanken Sverige. 
 
För att summera bilagorna är en central lokal med hög tillgänglighet och med 
en yta på ca 200-300 kvm en av förutsättningarna. Förvaltningen har tillfrågat 
BoAB och en lokal ligger på ca 750-1300kr/kvm i centrala Hällefors och 
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enligt kommunens fastighetschef låg exempelvis hyran för bibliotekets lokaler 
i centrumhuset omräknat utifrån ca 300 kvm på ca 300 000 kr/år. 
 
Det andra som krävs, och som verksamhetschefen för Fritidsbanken Sverige 
tydligt framförde, är en tillsvidare anställning av kompetent personal, en 
platsansvarig, med förmågan att leda såväl verksamhet som övriga 
medarbetare. Detta finns också beskrivet i bilagan. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till tidigare handlingar i ärendet 
Fritidsbanken. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen hänvisar till tidigare handlingar i ärendet 
Fritidsbanken. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Genom att högre krav ställs, enligt Fritidsbankens verksamhetschef, på 
nystartade och mer hållbara Fritidsbanker över tid, så landar en uppstart på 
ca 1- 1,5 miljoner kronor för år 1 och ca 1 miljoner kronor från år två och 
framåt. Kommunförvaltningen hänvisar till bilaga 1 för en mer specificerad 
kostnadsberäkning.  

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och 
fritidschef Kicki Johansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om när förslag på utskottsinitiativ ska 
lämnas in senast, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist. 
 
Bella-Maria Kronman (V) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
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Handläggare: Kicki Johansson 

 

Bilaga 1 

Underlag för lokal, personal och ekonomin för en Fritidsbank i Hällefors-2022 

Lokal 

Det är viktigt att redan från början väljer en lokal som är tillräckligt stor. När en eller två geografiskt 
bra och centrala placeringar av lokal är identifierade är det dags att börja söka lokal i dessa områden. 
Fritidsbanken Sveriges erfarenhet är att de kommuner som väljer en alltför liten lokal ser behovet av 
en större lokal relativt snabbt eftersom inflödet av utrustning är kontinuerligt. Det behöver också 
finnas tillräckligt med plats för att större grupper som skolklasser ska kunna besöka Fritidsbanken 
och gemensamt prova ut och låna utrustning. Vill Hällefors kommun ha en stabil grund för 
Fritidsbanken att stå på, och undvika onödiga kostnader för framtida flytt, är det bra att tänka stort 
från början. De fritidsbanker som har större lokaler än 300 kvm har ofta godare förutsättningar för 
utveckling och möjlighet att driva en riktigt bra verksamhet. Alla fritidsbanker behöver också 
utrymme för verkstad där utrustningen kan servas och repareras. Arbetsbänk, verktygstavla, 
skridskoslip, vallabord och förvaring för reservdelar är sådant som oftast finns i en Fritidsbanks 
verkstad 

Personal 

Fritidsbanken Sverige « kräver » numera att det finns minst en anställd platsansvarig person för 
verksamheten. Detta är av allra största vikt för att verksamheten ska lyckas. Fritidsbanken bör vara 
en verksamhet precis som  ett bibliotek eller en fritidsgård som drivs av kommunen. Beroende på hur 
övrig bemanning utformas krävs oftast även en handledare om verksamheten byggs upp kring 
exempelvis daglig verksamhet och/eller vissa arbetsmarknadsåtgärder. 

Precis som i de flesta andra verksamheter är personalen central, så även för Fritidsbankens 
verksamhet och utveckling. En anställd platsansvarig, ”en spindel i nätet” som har bred kompetens 
och kan ta ansvar för mötet med låntagarna och hjälpa dem att hitta rätt utrustning. En platsansvarig 
som kan leda verksamheten och tillsammans med medarbetarna ta hand om utrustning som skänks, 
sorteras, repareras, underhålls och sedan ställs ut i lokalen är en förutsättning. Att inreda butiken 
och marknadsföra Fritidsbankens verksamhet i kommunen, i skolan, hos föreningarna och på  
arbetsplatser samt skapar samverkan på olika utvecklar verksamheten är många andra nödvändiga 
delar för en framgångsrik Fritidsbank. Ett omfattande jobb som kräver ”rätt” person.  

Till sin hjälp bör det då finnas ett arbetslag. Det kan vara praktikanter, volontärer, 
arbetsmarknadsåtgärder och personer i arbetsträning/daglig verksamhet. Viktigt att Fritidsbanken 
kan vara öppen såväl dag som kväll, helger och lov. 
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Handläggare: Kicki Johansson 

Bilaga 1 

Underlag för lokal, personal och ekonomin för en Fritidsbank i Hällefors-2022 

Lokal 

Det är viktigt att redan från början väljer en lokal som är tillräckligt stor. När en eller två geografiskt 

bra och centrala placeringar av lokal är identifierade är det dags att börja söka lokal i dessa områden. 

Fritidsbanken Sveriges erfarenhet är att de kommuner som väljer en alltför liten lokal ser behovet av 

en större lokal relativt snabbt eftersom inflödet av utrustning är kontinuerligt. Det behöver också 

finnas tillräckligt med plats för att större grupper som skolklasser ska kunna besöka Fritidsbanken 

och gemensamt prova ut och låna utrustning. Vill Hällefors kommun ha en stabil grund för 

Fritidsbanken att stå på, och undvika onödiga kostnader för framtida flytt, är det bra att tänka stort 

från början. De fritidsbanker som har större lokaler än 300 kvm har ofta godare förutsättningar för 

utveckling och möjlighet att driva en riktigt bra verksamhet. Alla fritidsbanker behöver också 

utrymme för verkstad där utrustningen kan servas och repareras. Arbetsbänk, verktygstavla, 

skridskoslip, vallabord och förvaring för reservdelar är sådant som oftast finns i en Fritidsbanks 

verkstad 

Personal 

Fritidsbanken Sverige « kräver » numera att det finns minst en anställd platsansvarig person för 

verksamheten. Detta är av allra största vikt för att verksamheten ska lyckas. Fritidsbanken bör vara 

en verksamhet precis som ett bibliotek eller en fritidsgård som drivs av kommunen. Beroende på hur 

övrig bemanning utformas krävs oftast även en handledare om verksamheten byggs upp kring 

exempelvis daglig verksamhet och/eller vissa arbetsmarknadsåtgärder. 

Precis som i de flesta andra verksamheter är personalen central, så även för Fritidsbankens 

verksamhet och utveckling. En anställd platsansvarig, "en spindel i nätet" som har bred kompetens 

och kan ta ansvar för mötet med låntagarna och hjälpa dem att hitta rätt utrustning. En platsansvarig 

som kan leda verksamheten och tillsammans med medarbetarna ta hand om utrustning som skänks, 

sorteras, repareras, underhålls och sedan ställs ut i lokalen är en förutsättning. Att inreda butiken 

och marknadsföra Fritidsbankens verksamhet i kommunen, i skolan, hos föreningarna och på 

arbetsplatser samt skapar samverkan på olika utvecklar verksamheten är många andra nödvändiga 

delar för en framgångsrik Fritidsbank. Ett omfattande jobb som kräver "rätt"  person. 

Till sin hjälp bör det då finnas ett arbetslag. Det kan vara praktikanter, volontärer, 

arbetsmarknadsåtgärder och personer i arbetsträning/daglig verksamhet. Viktigt att Fritidsbanken 

kan vara öppen såväl dag som kväll, helger och lov. 

l 
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Ekonomi 

Ekonomin är en ständig utmaning för Fritidsbanken, såväl lokalt som nationellt. Fritidsbanken får inga 
intäkter från låntagare och har heller inga traditionella sponsorer. Om verksamheten är lyckad, blir 
konsekvensen att den kan kosta mer pengar i form av löner som då blir följden av ökade öppettider 
och behovet av större lokalytor. Fritidsbanken ska inte drivas som projekt, utan vara en permanent 
verksamhet med  en ekonomi och organisation som håller över tid.  

Nedan en samlad bild av de kostnader som är nödvändiga för en hållbar Fritidsbank över tid. 

Verksamhetsposter Kostnad Anteckning 

*Hyra butikslokal, centralt läge 300-500 tkr/år 

BoAB 2021: 750-1 300 kr kr/kvm  
Centrumhuset 2021: 76 186 kr/mån för 

962 kvm 
Vilket ger ca 285 000kr/år för ca 300 

kvm 
Driftkostnader ( värme, el,vatten, 
avfall/sopor)  ?   
*Platsansvarig  400-500 tkr  Heltid 100% 
Extratjänster, andra arb.marknads åtgärder 
Handledare daglig verksamhet ? 50-100% 
Resor/Utbildning/Transporter 30 000  Hyrbil, poolbil? 
Förbrukningsmaterial 10 000   
Verkstadsmaterial, maskiner ( år 1) 60 000  År 1 därefter. 10.000/år 
Butiksinredning (möbler, inredning, 
hyllor,skyltar etc) 50-100 tkr  År 1 därefter 5.000:-/år 
Serviceavgift Fritidsbanken Sverige 2 500  Årsavgift 
Engångsavgift Fritidsbanken Sverige 5 000  År 1 därefter 0:-/år 
Profilkläder personal 5 000   
Inköp Datorer+bokningssystem 15 000 År 1 därefter endast bokningssystemet  
Hyra Skrivare-kopiering 8 000  
Uppkoppling /LAN 5 000  
Marknadsföring 20 000   
   

SUMMA: 
År 1:                    
1 260 500 kr 

Tillkommer kostnader för ”övrig” 
personal 

 
År 2:                    
1 080 500 kr 

Tillkommer kostnader för ”övrig” 
personal 

*Exempel på lokal: 

Lokalen i Centrumhuset var enligt tidigare kontrakt 962 kvm. Hyran i 2021 års hyresnivå var 76 186 
kr/mån.  

Vid omräkning utifrån ovanstående siffror ca 190 000 kr/år för ca 200 kvm och ca 285 000 kr för ca 
300 kvm. 

BoAB: Hyran för en lokal i Hällefors ligger på ca 750-1 300 kr/kvm enligt uppgifter från Hällefors 
Bostads AB, VD Sofia Asplund.  

*Anställd platsansvarig: 400-500k (baserat på heltid, inkl arbetsgivaravgifter mm) helst heltid men 
minst halvtid men då viktigt att andra resurser finns runt om. Fler och fler kommuner hittar en 
kombination där man är platsansvarig på Fritidsbanken på halvtid, övrig tid kan vara föreningsstöd, 
folkhälsa, fritidsledare, friluftsliv eller annat, förslagsvis kan Fritidsbanken agera kontor för även det 
uppdraget.  

Ekonomi 

Ekonomin är en ständig utmaning för  Fritidsbanken, såväl lokalt som nationellt. Fritidsbanken får inga 

intäkter från låntagare och har heller inga traditionella sponsorer. Om verksamheten är lyckad, blir 

konsekvensen att den kan kosta mer pengar i form av löner som då blir följden av ökade öppett ider 

och behovet av större lokalytor. Fritidsbanken ska inte drivas som projekt, utan vara en permanent 

verksamhet med en ekonomi och organisation som håller över t id. 

Nedan en samlad bild av de kostnader som är nödvändiga för en hållbar Fritidsbank över t id. 

Verksam hetsposter Kostnad Anteckning 
BoAB 2021: 750-1 300 kr kr/kvm 

Centrumhuset 2021: 76186 kr/mån för 
962 kvm 

Vilket ger ca 285 000kr/år för ca 300 
*Hyra butikslokal, centralt läge 300-500 tkr/år kvm 
Driftkostnader ( värme, el,vatten, 
avfall/sopor) ? 

*Platsansvarig 400-500 tkr Heltid 100% 
Extratjänster, andra arb.marknads åtgärder 
Handledare daglig verksamhet ? 50-100% 

Resor/Utbildning/Transporter 30000 Hyrbil, poolbil? 
Förbrukningsmaterial 10000 
Verkstadsmaterial, maskiner ( är 1) 60000 År l därefter. 10.000/år 
Butiksinredning (möbler, inredning, 
hyllor,skyltar etc) 50-100 tkr År l därefter 5.000:-/år 
Serviceavgift Fritidsbanken Sverige 2 500 Ärsavgift 
Engångsavgift Fritidsbanken Sverige 5000 År l därefter 0:-/är 
Profilkläder personal 5 000 

Inköp Datorer+bokningssystem 15 000 År l därefter endast bokningssystemet 
Hyra Skrivare-kopiering 8 000 

Uppkoppling /LAN 5 000 
Marknadsföring 20 000 

År l: Tillkommer kostnader för "övrig" 
SUMMA: 1260 500 kr personal 

År 2: Tillkommer kostnader för "övrig" 
l 080 500 kr personal 

*Exempel på lokal: 

Lokalen i Centrumhuset var enligt tidigare kontrakt 962 kvm. Hyran i 2021 års hyresnivå var 76 186 

kr/mån. 

Vid omräkning utifrån ovanstående siffror ca 190 000 kr/är för ca 200 kvm och ca 285 000 kr för ca 

300 kvm. 

BoAB: Hyran för en lokal i Hällefors ligger på ca 750-1300 kr/kvm enligt uppgifter från Hällefors 

Bostads AB, VD Sofia Asplund. 

* Anställd platsansvarig: 400-500k (baserat på heltid, inkl arbetsgivaravgifter m m )  helst heltid men 

minst halvtid men då viktigt att andra resurser f inns runt om. Fler och fler kommuner hittar en 

kombination där man är platsansvarig på Fritidsbanken på halvtid, övrig t id kan vara föreningsstöd, 

folkhälsa, fritidsledare, friluftsliv eller annat, förslagsvis kan Fritidsbanken agera kontor för även det 

uppdraget. 
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Handläggare: Kicki Johansson

Bilaga 2
Omvärldsspaning Fritidsbanken 2021

Kommun Ansvar platsansvarig, anst.form lokalyta Hyra+andra kostn
Laxå integrations-markn.enheten 100% lönebidrag+ jobbcoach 30-40 kvm+källare 5 000/mån+el+tel,

och datorer

Ljusnarsberg Sociala/Arbetsmarknadsenheten 50% platsansvarig+50%+75%, 255 kvm 106 tkr/år+70 tkr
extratjänst, nystartsjobb inventarier+50% tj.

Filipstad teknik och service 1 st platsansv vet ej %,100% nystartsj. stor vet ej yta, kommunens 400-600 tkr i löner +
50% extratjänst, 100% praktikant upplåter lokalen annars hyra+ materiel

"tomhyra"

Karlskoga Svenska Kyrkan styrgrp: 1 st anst av Sv.Kyrkan-fler vid behov 130 kvm Lokalen sponsrad av
Kommun, Sv.kyrk och gm arb.marknadsstöd Kga hem, Sv Kyrkan
paraplyorg Möckelnfören. driver vh, kommun

 förråd, licens 20 tkr

Lindesberg Kommunen/daglig verksamhet 2 st personal på DV+ en DV- grupp 135 kvm, (butik ca 85 kvm, Drivs och finns i DV-
inkl i den dagliga verksamheten vintertid alltid två som jobbar övr.lager och verkstad) lokaler inkl personal

ytan är inkl. i DV- verks. Blir en del transporter
lokaler till insaml.platserna
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Handläggare: Kicki Johansson 

Bilaga 2 

Omvärldsspaning Fritidsbanken 2021 

Kommun Ansvar platsansvarig, anst.form lokalyta Hyra+andra kostn 
Laxå integrations-markn.enheten 100% lönebidrag+ jobbcoach 30-40 km+källare 5 000/män+el+tel, 

och datorer 

Ljusnarsberg Sociala/Arbetsmarknadsenheten 50% platsansvarig+50%+75%, 255 kvm 106 tkr/är+70 tkr 

extratjänst, nystartsjobb inventarier+50% tj. 

Filipstad teknik och service l st platsansv vet ej %,100% nystartsj. stor vet ej yta, kommunens 400-600 tkr i löner + 

50% extratjänst, 100% praktikant upplåter lokalen annars hyra+ materiel 

"tomhyra" 

Karlskoga Svenska Kyrkan styrgrp: l st anst av Sv.Kyrkan-fler vid behov 130kvm Lokalen sponsrad av 

Kommun, Sv.kyrk och gm arb.marknadsstöd Kga hem, Sv Kyrkan 

paraplyorg Möckelnfören. driver vh, kommun 

förråd, licens 20 tkr 

Lindesberg Kommunen/daglig verksamhet 2 st personal pä DV+ en DV- grupp 135 kvm, (butik ca 85 kvm, Drivs och finns i DV- 

inkl i den dagliga verksamheten vintertid alltid två som jobbar övr.lager och verkstad) lokaler inkl personal 

ytan är inkl. i DV- verks. Blir en del transporter 

lokaler ti l l  insaml.platserna 
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Underlag för framtida utveckling av Kulturskolan KS 
18/00083 

Beslutsunderlag 
BU 2018-03-13 § 28 
KS 2018-04-03 § 93 
Kulturskolan Presentation ”Hällefors kulturskola” Powerpointpresentation 
2018-03-13.  

Ärendet 
På sammanträde i bildningsutskottet i mars 2018 föredrog Kulturskolan under 
tematid sin verksamhet. I föredragningen framkom ett antal förslag på 
åtgärder som Kulturskolan bedömde skulle ha positiv inverkan på 
verksamheten. Efter temat enades bildningsutskottet om att till 
kommunstyrelsen lämna ett utskottsinitiativ kring utvecklingen i kulturskolan.  
Förvaltningen fick där i uppdrag att ta fram underlag för framtida utveckling 
av kulturskolan i de olika delar som kulturskolan lyfte i sitt tema. 
 
I presentationen beskriver kulturskolan åtgärder som planerades för 
innevarande året 18/19 och ett önskat läge för 2020. De frågor som 
aktualiserades för 2020 - och som alltså var ett önskat läge för framtiden - var 
dessa:  

 
Önskat läge 2020 var för verksamheten att 
 
- En fast utescen finns att tillgå. 
- Kulturskolan har en vackrare utemiljö. 
- En gemensam skolavslutning med andra kommuner genomförs. 
- Ämnena genomförs mera integrerat. 
- Det finns ett bredare kursutbud.  
- Det är fredagsöppet på Valhalla. 
- Det är lördagsöppet på Lilla Kvarn. 

 



2(3) 

 

Sedan sammanträdet 2018 har pandemin försvårat utförande av vissa åtgärder. 
Förvaltningen har löpande i olika sammanhang informerat om åtgärder ur 
underlaget som genomförts.  
Förvaltningen uppdaterar nedan status i de frågor som lyftes. 
 
Beträffande fast utescen och en vackrare utemiljö - i ett senare skede också 
omfattande ett omgivande staket – har dessa frågor behandlats och sedermera 
flyttats till den centrumberedning/centrumutvecklingsgrupp som pågår. 
 
Gemensamma skolavslutningar planerades innan pandemin, men intresset 
från andra kommuner var svalt. Om intresse finns kan nya försök göras. 
Ämnena genomförs mer kursintegrerade i den mån det upplevs framgångsrikt. 
Övergripande kurser i till exempel arrangörskap underlättar detta.  
 
Lilla Kvarn har öppet fredagar och lördagar. Lördagsöppet är ännu så länge på 
prov. Valhalla har inte öppet på fredagar. Detta är en rent ekonomisk 
prioritering, där öppet fredagar mellan 14-16.30 skulle kräva utökad tjänst.   
 
Förvaltningen avser med ovanstående information att avsluta ärendet. Arbetet 
med den yttre miljön kommer som sagt att ske i forum för centrumutveckling. 
I övrigt kommer utvecklingsarbete fortgå som vanligt i kulturskolans 
verksamhet och redovisas i reguljär kvalitetsredovisning.  

Social konsekvensanalys 
En fungerande kulturskola bedöms ha stor och långsiktig positiv inverkan 
för kommunen  

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ekonomiska konsekvenser har bedömts utifrån de omständigheter som 
föreligger i varje enskild åtgärd, till exempel personalbehov vid lördagsöppet 
eller ökat kursutbud. 
 
Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anse utskottsinitiativet vara besvarat. 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord kortfattat. 
 
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anse utskottsinitiativet vara besvarat. 
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Yttrande över Cecilia Albertssons (M) motion om 
förskolebarn på äldreboenden, dnr KS 20/00196 
 
Beslutsunderlag 
KF 2020-09-22, § 126  
KS 2020-11-10, § 228 

Ärendet 
Cecilia Albertsson (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige rörande 
förskolebarn på äldreboenden. Kommunfullmäktige remitterade på 
sammanträde i september motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsen remitterade i sin tur ärendet vid sammanträde i november 
2020 vidare till kommunförvaltningen.  
 
Motionen har funnit inspiration i en TV-satsning som heter ”fyraåringar på 
äldreboendet”. I anslutning till satsningen konstaterades många positiva 
effekter på de äldre genom kontakten med barnen. Motionen förespråkar 
utifrån möjligheten att värna det friska framför att vårda sjuka, att kommunen 
provar på modellen för att öka välbefinnandet hos de äldre och därigenom 
fördröja andra insatser.    
 
Motionen yrkar på att kommunen skapar förutsättningar för att införa denna 
modell i våra boenden. 
  
Modellen 
 
”Fyraåringar på äldreboendet” beskriver hur tio fyraåringar med två 
pedagoger under en sexveckorsperiod besöker och interagerar med tio äldre 
från ett specialboende. I ingressen kallas satsningen för ett socialt experiment, 
med förebild från USA.  
 
Programmet visar som sagt på positiva effekter av satsningen, men det går 
inte att bortse ifrån att det som socialt experiment lämnar en hel del i övrigt att 
önska. Förvaltningen bedömer att satsningen som socialt experiment inte ger 
tillförlitliga svar på frågor kring till exempel: 
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- Hur denna satsning är bästa lösningen för barnen. 
- Om och på vilket sätt satsningen är överförbar på vanliga grupper i äldreboenden. 
- Hur urvalet till satsningen gått till.  

     
Utifrån ett kommunalt perspektiv är det svårt att bedöma hur urval och 
deltagande i en eventuell metod skulle ske – det finns ingen universell önskan 
hos äldre att umgås med barn. Tvärtom kan detta i vissa fall troligen vara 
direkt kontraproduktivt. 
 
Det är också svårt att bedöma i vilken verksamhet en eventuell 
kvalitetsökning ska sökas. Ökade kostnader kommer att hamna i förskolan 
genom fler pedagoger, medan effekterna i huvudsak troligen hamnar i 
äldreomsorgen. 
 
Att införa denna metod i enlighet med det sociala experimentet skulle inte 
vara ansvarsfullt. Det finns dock ingenting som hindrar att förskoleenheter 
och avdelningar i äldreomsorgen utifrån dagens regelverk samverkar för att 
öka kvaliteten. Sådan samverkan bör uppmuntras, men någon generell metod 
för hur det konkret ska genomföras bör enligt förvaltningen inte 
implementeras som riktlinje. 
 
Det ska också betonas att oavsett om en handlingsplan eller riktlinje införs, så 
kommer troligen varje handling utifrån temat att kräva individuell bedömning 
i stor eller liten skala.    

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 
Facklig Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Anse motionen vara besvarad. 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet önskar Cecilia Albertsson (M) 
till protokollet att samverkan i andra former än den föreslagna också är 
önskvärda. 
  
Skolchef Tina Lanefjord exemplifierar vad som görs idag. 
 
Madelene Jönsson (SD) och Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka. 
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Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anse motionen besvarad. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Kyllervägen 37 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

  
Sida 
1(2) 

Datum  
2022-04-27  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om utökning 
av möjligheterna till friluftsliv, dnr KS 20/00182 

Beslutsunderlag 
Kjell Valegrens (GL) motion, inkom 2020-09-08 
KF 2020-10-27 § 157 
KS 2021-01-26 § 12 

Ärendet 
I Kjell Valegrens (GL) motion om utökning av möjligheter till friluftsliv 
framförs två önskemål.  
 
1)  MTB-banorna i Hjulsjö får anslutning både från Hällefors och 

Grythyttans tätorter.  
2) Att ploga och underhålla en bana för långfärdsskridsko när 

isförhållandena så tillåter. 
 
När det kommer till motionärens önskemål om anslutning till MTB-banorna i 
Hjulsjö är det via de redan befintliga cykellederna Grythytterundan, 
Torrvarpen runt, Sörälgen runt och Bredsjörundan möjligt att cykla på leder 
från både Grythyttan och Hällfors tätorter till Hjulsjö MTB. Lederna finns att 
hitta via kartfunktionen på webbsidan för Bergslagen Cycling.  
 
Bergslagen Cycling är ett samarbete mellan Örebro läns kommuner, 
föreningar och Region Örebro län. På deras webbsida samlas över 100 mil 
skyltade cykelleder i Örebro län med omnejd. Lederna underhålls och 
utvecklas av föreningar och kommuner i länet. 
 
Bergslagen Cycling, sidan bergslagencycling.se och startskyltarna finansieras 
av Region Örebro län. 
 
För önskemålet rörande bana för långfärdskridskor finns det ideella krafter 
inom kommunens gränser som redan plogar upp banor.  
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Att som kommunal organisation ploga och underhålla en bana på is innebär 
förutom arbetsinsatsen av att ploga, varje gång efter ett snöfall även att ta 
ansvar för dagliga kontroller av iskvalitet.  

Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan kommunstyrelsen behandlar ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Motionen avslås med hänvisning till befintliga cykelleder samt genom de 
ideella krafter som plogar upp banor för skridskor vintertid.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire. 
 
Kjell Valegren (GL) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås med hänvisning till befintliga cykelleder samt genom de 
ideella krafter som plogar upp banor för skridskor vintertid. 
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Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om 
utveckling av det rörliga friluftslivet, dnr KS 21/00219 

Beslutsunderlag 
Kjell Valegrens (GL) motion, inkom 2021-10-22 
KF 2021-10-26 § 131 
KS 2021-11-09 § 197 

Ärendet 
I motion om utveckling av det rörliga friluftslivet anges 4 önskemål:   
1) Angöringar för båtar och kanoter på lämpliga ställen, som till exempel vid 

Måltidens Hus, Sävenfors Lodge och Grythytteviken.  
2) Bana för Downhill MTB, Hökhöjden anges som önskad plats.  
3) Förbättring av banvallen mellan Hällefors och Sävenfors, framför allt för 

cykel men även med tanke på planförändringar om sjönära byggande och 
satsningen vid Sävenfors Lodge. 

4) Leder för terrängskotrar (fyrhjulingar) där det är lämpligt. 
 
Angöring för kanoter finns vid Sävenfors Lodge, i Grythytteviken och i 
viken vid Måltidens hus. Båtiläggningsplatser finns vid de större sjöarna i 
kommunen. De iordningställdes för ett antal år sedan som ett projekt 
genomfört i Hällefors fiskevårdsförenings regi. Föreningen valde att avstå 
från att bygga bryggor vid dessa platser då det då utfaller ett krav om 
bygglov samt ett ansvar kring säkerhet och skötsel.  
 
Flertalet av de platser som är lämplig för båtiläggningsplatser i de mindre 
sjöarna ligger på mark som kommunen inte har direkt rådighet över och 
förvaltningen ser därför inte att kommunen ska stå som huvudman för 
båtiläggningsplatser eller bryggor. Däremot kan kommunen agera 
möjliggörare för andra aktörer att anlägga bryggor genom att ta med i 
kommande detaljplan för Grythyttan 6:358 Lillagsviken. Planen kommer 
att beställas under år 2022 och beräknas vara framtagen till 2023 och 
möjligheten till att anlägga kaj/brygga kommer att ses över för att 
möjliggöra för andra aktörer att anlägga bryggor. Möjligheten är dock 
avhängigt de utredningar om känslig eller skyddsvärd miljö som ingår i 
detaljplaneprocessen. I direkt geografisk närhet behandlas även 
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möjligheten till en hamn i detaljplanen för det framtida Lake Resort 
Bergslagen. 
 
I Hökhöjdenområdet pågår ett initiativ av nybildade föreningen 
Bergslagen Bike Race där möjligheten till en Downhillbana har setts över. 
Området är dock så stenigt och brant att det är förenat med stora kostnader 
då både sten och skog behöver röjas vilket innebär så stora ingrepp i 
miljön att förvaltningen bedömer att tillstånd för detta skulle vara svårt att 
få till i ett naturskyddsområde. Dialog förs mellan föreningen, kommun 
och Region för att se hur övrig MTB-cykling i området kan utvecklas och 
vilka utvecklingsstöd som kan vara möjligt att söka.  
 
Kommunen äger inte marken där banvallen befinner sig och har således 
inte rådighet över denna fråga. Hällefors-Tierps Skogar äger marken. 
 
Terrängkörningslagen (1975:1313) säger i korthet att körning i terräng 
med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är 
förbjuden på barmark i hela landet, vilket innebär att en led för 
terrängskotrar inte är förenligt med svensk lagstiftning.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Åtgärder vid vatten är omgärdade av regelverk gällande ingrepp och lov då 
det gäller tex. installationer av bryggor och båtiläggningsplatser.  
 
En downhillbana i Hökhöjden skulle innebära stora ingrepp i naturen i ett 
naturskyddat område.    

Ekonomisk konsekvensanalys 
Iordningsställande av båtiläggningsplats är relativ kostsam då förutom 
kostnad för markarbeten och inköp av bryggor finns krav på marklov, 
bygglov och tillstånd för vattenverksamhet. Löpande underhållskostnader 
som säkerhetskontroller, renhållning och tillsyn som måste ske ett flertal 
gånger per säsong tillkommer då säkerhetsansvaret ligger på den som 
uppför bryggor. Eventuell tillsyn och underhåll finns det inte kapacitet för i 
befintlig kommunal förvaltning.  
 
Dialog förs mellan förening, kommun och region rörande utveckling av 
cykelleder. Samtalen har dock inte kommit så långt att en ekonomisk 
konsekvensanalys är möjlig.  

Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående och anses besvarad.   
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire. 
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Kjell Valegren (GL) och Cecilia Albertsson (M) yttrar sig. 
 
Under ärendets behandling ansluter Bella-Maria Kronman (V) till 
sammanträdet, som ej tjänstgörande ersättare. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås med hänvisning till ovanstående och anses besvarad.   
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Yttrande över Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om 
kommunens näringslivsarbete, dnr KS 18/00298 

Beslutsunderlag 
Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion, inkom 2018-12-10 
KF 2018-12-18 § 184 
KS 2019-01-29 §27 

Ärendet 
I motionen om kommunens näringslivsarbete framförs två önskemål.  
 
1)  Att näringslivsutvecklarens tjänst utökas till 100% 

 
2) Att näringslivsenheten förstärks med ytterligare personella resurser i form 

av tex 50% assistent. 
 

Innan år 2020 hade näringslivsutvecklaren en tjänst på 80%. I samband med 
rekryteringen av ny näringslivsstrateg, som tillträdde 1 mars 2020, utökades 
tjänsten till 100%. 
 
I samband med en omorganisation from 1 mars 2021 ansvarar 
näringslivschefen för enheten för näringsliv och kommunikation, ett beslut 
som fattats av kommunchef. 
 
I enheten ingår förutom näringslivschef (100%) en webbadministratör (100%) 
samt en turismsamordnare/kommunikatör (50%+50%). Tjänsten 
turismsamordnare/kommunikatör utökades från en halvtidstjänst som 
turismsamordnare till en heltidstjänst efter att önskemål om att stärka 
kommunens kommunikation framförts både av näringsliv och politik.  
 
Näringslivsenheten består 2022 av tre heltidstjänster och ansvarar för arbetet 
med näringsliv, besöksnäringsutveckling samt kommunens externa 
kommunikation.   
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Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv. Ärendets ekonomiska konsekvenser har angivits av 
kommunchef i samband med förändringarna i organisationen och 
kommunstyrelsens årliga beslut om fastställande av dess verksamhetsplan.  

Facklig samverkan 
Facklig samverkan har skett i samband med förändringar i organisationen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad då näringslivschef har 100% tjänst och ansvarar för 
enhet med ytterligare två heltidsanställda, där tjänsten 
turismsamordnare/kommunikatör utökats från 50% till 100% sedan början av 
2021.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivschef 
Camilla McQuire och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen anses besvarad då näringslivschef har 100% tjänst och ansvarar för 
enhet med ytterligare två heltidsanställda, där tjänsten 
turismsamordnare/kommunikatör utökats från 50% till 100% sedan början av 
2021.  
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Yttrande över Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran 
Zetterlunds (C) motion om energi- och klimatplan för 
minskning av växthusgasutsläpp, dnr KS 21/00223 

Beslutsunderlag 
Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran Zetterlunds (C) motion, inkom 2021-10-
26 
KF 2021-10-26 § 130 
KS 2021-11-09 § 196 

Ärendet 
Motionärerna önskar att Hällefors, som kommunkoncern, minskar utsläppen 
av växthusgaser. Det genom att implementera en energi- och klimatplan med 
mål och nyckeltal. 
 
 
Det pågår ett arbete gällande strategisk planering mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunförvaltningen.  Där ingår en 
energiplanering samt en klimatplanering. Utifrån det klimatläge världen 
befinner sig i så bör de prioriteras högt i den planeringen.  
 
Arbetet med de strategiska planerna fastställs under 2022. Arbetet kommer 
kräva tillförande av ekonomiska medel för en personalförstärkning då arbetet 
med dessa planer och strategier är omfattande och det finns inte utrymme för 
det inom nuvarande struktur i förvaltningen. 

Social konsekvensanalys 
Strategier och planer som kan begränsa klimatavtrycket och miljöpåverkan 
bör prioriteras. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Strategier och planer som kan begränsa klimatavtrycket och miljöpåverkan 
bör prioriteras. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Framtagande med strategier och planer är ett tidskrävande arbete. Resurs 
måste tillsättas med expertkompetens för att nå fram till ett adekvat 
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material. Det kommer kräva en ökad budgetering för att klara detta. 
Förvaltningen föreslår att driftbehovet av att arbeta fram en ytterligare 
strategiska dokument tas upp i budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta motionen för vidare arbete inom de strategiska dokumenten. Budget till 
fortsatt arbete tas upp i budgetprocessen för 2023. 
 
 
Motionen anses besvarad med ovanstående. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta motionen för vidare arbete inom de strategiska dokumenten. Budget till 
fortsatt arbete tas upp i budgetprocessen för 2023. 
 
Motionen anses besvarad med ovanstående. 
 



Oktober 2021 
 
 

Till kommunfullmäktige 
Hällefors Kommun 
 
Motion: Energi- och klimatplan för minskning av växthusgasutsläpp 
 
Jag yrkar:  
att Hällefors kommunkoncern minskar utsläppen av växthusgaser genom 
implementering av en energi- och klimatplan med mål och nyckeltal 
 
En av vår tids mest akuta och viktiga utmaning är att minska utsläppen av våra 
växthusgaser. Effekterna av klimat- och temperaturförändringar är tydliga med 
extremväder som torka, skyfall och stormar vilka bidrar till bränder, issmältning, , 
havshöjning osv.  Fortsatta ökningar av växthusgas kommer att leda till radikala 
förändringar för allt biologiskt liv. Klimatförändringarna påverkat allt: Människors liv 
och hälsa, den biologiska mångfalden, företag och företagandet, skogsbruket och 
livsmedelesförsörjnigen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menar att 
”Hanteringen av miljö-, energi- och klimatfrågor är avgörande för hur samhället kommer 
att utvecklas.” 
 
Det övergripande målet i svensk miljöpolitik är det så kallade generationsmålet vilket 
innebär ”att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser." Detta betyder bland annat att andelen förnybar energi måste öka 
och att energianvändningen ska effektiviseras 
För att möta klimatutmaningar har Sverige som mål att år 2045 vara fritt från 
nettoutsläpp av växthusgaser. Därmed kallas varje svensk kommun att aktivt bidra och 
agera för minskade utsläpp.  
Som stöd att nå det målet finns bland annat SKR som tillsammans med främjandet av 
kommunala analyser (RKA), Naturvårdsverket och Länsstyrelsernas Regional utveckling 
och samverkan i miljömålssystement (RUS) som har tagit fram nyckeltal för miljö och 
klimat i Kolada.   
Det finns många olika stöd och initiativ t. ex är Klimatkommunerna en förening av 
kommuner och regioner som erbjuder ett strukturerat stöd för medlemmarnas lokala 
klimatarbete. 
 
Hällefors klimatpåverkan 
Verktyget Jämföraren i Kolad visar bland annat Hällefors klimatpåverkande utsläpp. 
Även om resultatet är en jämförelse med andra kommuner indikerar det kommunens 
utmaningar. Hällefors klimatpåverkande utsläpp ligger generellt bland de mittersta 50% 
men bland de 25% sämsta gällande arbetsmaskiner, industri, cykelvägar, miljöbilar i 
kommunorganisationen och samhället samt insamlandet av kommunalt avfall.  
 
Oavsett resultat eller ranking behöver kommunen effektiva verktyg för sitt klimat- och 
energiarbete för att bidra till att nå det uppsatta nationella klimatmålet.  
 
Idag saknar Hällefors kommun en handlingsplan för energi- och klimat som definierar mål, 
energieffektivisering och minskad klimatpåverkan, vilka kan mäts utifrån definierade 
nyckeltal. Därmed saknar kommunen strukturerade strategier och aktiviteter för hur Hällefors 
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ska genomföra åtgärder för att minska sina utsläpp.  
Kommunen behöver kontinuerligt inventera sina utsläpp av växthusgaser och kommunicera 
dem för att inspirera medborgare och näringslivet samt påverka sina kunder. Detta kan vara 
del av en sådan handlingsplan.  
 
För att vara än mer i linje med Sveriges klimatmål behöver Hällefors kommun genomföra en 
mängd klimatåtgärder vilka samtidig ger positiva effekter på arbetsmiljö, hälsa och ekonomi. 
Med mer förnybar energi och effektivare energianvändning kan vi bidra till att lämna över 
Hällefors till nästa generation där stora miljöproblem är lösta och samtidigt vara en kommun 
med ekonomi i balans redo att möta framtiden. 
 
Tobias Nygren 
Lars-Göran Zetterlund 
Centerpartiet 
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Datum 

2022-04-05 

Justerandes sign 

§ 65

Medborgarförslag gällande bänkar längs populära
promenadstråk i Hällefors tätort, dnr KS 22/00044

Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2022-02-25. 

Ordförande Susanne Chundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska 
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Exp till 
KS 
F örslagsställ2ren 

Utdragsbestyrkande 
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-KOMMUN Datum 

2022-04-05 

Justerandes sign 

§ 64
Medborgarförslag gällande pingisbord i kommunens
bostadsområden, dnr KS 22/00045

Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2022-02-25. 

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska 
remitteras till kommnnstyrelsen vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyi-elsen. 

Exp till 
KS 
Förslagsställaren 

I 

Uldragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

§ 66

Madelene Jönssons (SD) motion om vårdhundar, dnr KS 
22/00074 

Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-03-31. 

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Exp till 
KS 

Utdragsbestyrkande 

Sida 
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Motion 
 

Vårdhundar 

 

Att hunden är människan bästa vännen råder det inget tvivel om. Närvaron av hundar kan 
göra människor lugnare, gladare och friskare, studier visar till och med att vårdhundar kan 
ersätta medicin. I flera kommuner runt om i Sverige använder man sig av vårdhundar både 
i skolan, äldrevården och psykiatrin. Många av dessa hundar utbildas på Hundcampus i 
Hällefors och det tycker jag kommunen ska var stolt över och ta till vara på. 

  

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda sammarbets möjligheter med Hundcampus 

-Att ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka verksamheter vårdhundar skulle vara aktuella i  

 

För Sverigedemokraterna Hällefors 

 

Madelene Jönsson 

2022-03-30 
 

Motion 

Vårdhundar 

Att hunden är människan bästa vännen råder det inget tvivel om. Närvaron av hundar kan 

göra människor lugnare, gladare och friskare, studier visar till och med att vårdhundar kan 

ersätta medicin. I flera kommuner runt om i Sverige använder man sig av vårdhundar både 

i skolan, äldrevården och psykiatrin. Många av dessa hundar utbildas på Hundcampus i 

Hällefors och det tycker jag kommunen ska var stolt över och ta till vara på. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda sammarbets möjligheter med Hundcampus 

-Att ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka verksamheter vårdhundar skulle vara aktuella i 

För Sverigedemokraterna Hällefors 

Madelene Jönsson 

2022-03-30 



HALLEFORS 

Il 
.. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN Datum 

Justerandes sign 

2022-04-05 

§ 67
Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om utdrag ur
belastningsregistret, dnr KS 22/00075

Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-04-03. 

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Exp till 
KS 

I 

Utdragsbestyrkande 

Sida 

24(72) 



 
 

Motion  

                 

                 Kommunfullmäktige 
              Hällefors kommun  
  2022-04-03 
     

Utdrag ur belastningsregistret 

Enligt andra kapitlet, 31§ skollagen och lag (2013:852) om registerkontroll av personer 
som ska arbeta med barn, krävs det obligatoriskt utdrag ur belastningsregistret. För 
gymnasieskola och gymnasiesärskola finns frivillig registerkontroll. Denna lag har 
kommit till för att garantera barn och ungas trygghet i den mån det är möjligt. Detta är 
bra, men det behöver finnas motsvarande skydd även för utsatta grupper i vårt samhälle. 
Inom äldreomsorgen till exempel finns inga lagstadgade krav om registerkontroll. Trots 
att det kan gälla vård av dementa/personer inom LSS (lagen om särskilt stöd) eller 
socialpsykiatrin eller på annat sätt utlämnande personer som ofta är minst lika utsatta 
som ett barn. 

 

Vi anser att samtliga personer som är i beroendeställning till någon annan utomstående 
person ska försäkras att de som anställts att hjälpa, har lämnat in utdrag ur 
belastningsregistret för att säkra den utsatta i så stor möjlighet det går. Lagen borde 
utökas från att enbart omfatta barn, till att omfatta alla som är utsatta och i 
beroendeställning, i väntan på en eventuell lagändring som vi inte vet när/om den 
kommer, föreslår vi följande.  Cecilia Albertsson (M) Vivianne Pettersson (M) Ulrika 
Jonsson (M) Per Karlsson (M 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

att  Hällefors kommun omgående inför samma rutiner med utdrag ur 
belastningsregister som idag tillämpas enligt lag vid anställning av 
personal som ska arbeta med eller i anslutning till barn, till att inom 
kommunen också krävas vid anställning av personal som arbetar med eller 
i anslutning till andra utsatta personer, oavsett om det är barn, äldre, 
funktionshindrade eller personer som på annat sätt befinner sig i 
beroendeställning. 

 

Cecilia Albertsson (M) 

Vivianne Pettersson (M) 

Motion 

Kommunfullmäktige 
Hällefors kommun 
2022-04-03 

Utdrag ur belastningsregistret 

Enligt andra kapitlet, 31 § skollagen och lag (2013:852) om registerkontroll av personer 
som ska arbeta med barn, krävs det obligatoriskt utdrag ur belastningsregistret. För 
gymnasieskola och gymnasiesärskola finns frivillig registerkontroll. Denna lag har 
kommit till för att garantera barn och ungas trygghet i den mån det är möjligt. Detta är 
bra, men det behöver finnas motsvarande skydd även för utsatta grupper i vårt samhälle. 
Inom äldreomsorgen till exempel finns inga lagstadgade krav om registerkontroll. Trots 
att det kan gälla vård av dementa/personer inom LSS (lagen om särskilt stöd) eller 
socialpsykiatrin eller på annat sätt utlämnande personer som ofta är minst lika utsatta 
som ett barn. 

Vi anser att samtliga personer som är i beroendeställning till någon annan utomstående 
person ska försäkras att de som anställts att hjälpa, har lämnat in utdrag ur 
belastningsregistret för att säkra den utsatta i så stor möjlighet det går. Lagen borde 
utökas från att enbart omfatta barn, till att omfatta alla som är utsatta och i 
beroendeställning, i väntan på en eventuell lagändring som vi inte vet när/ om den 
kommer, föreslår vi följande. Cecilia Albertsson (M) Vivianne Pettersson (M) Ulrika 
Jonsson (M) Per Karlsson (M 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

att Hällefors kommun omgående inför samma rutiner med utdrag ur 
belastningsregister som idag tillämpas enligt lag vid anställning av 
personal som ska arbeta med eller i anslutning till barn, till att inom 
kommunen också krävas vid anställning av personal som arbetar med eller 
i anslutning till andra utsatta personer, oavsett om det är barn, äldre, 
funktionshindrade eller personer som på annat sätt befinner sig i 
beroendeställning. 

Cecilia Albertsson (M) 

Vivianne Pettersson (M) 



 
 

Ulrika Jonsson (M) 

Per Karlsson (M) 

Jacob Neerings (M) 

 
 

Ulrika Jonsson (M) 

Per Karlsson (M) 

Jaco b N eerings (M) 



-HÄLLEFORS SAMMANTRADESPROTOKOLL 

-KOMMUN Datum 

2022-04-05 

Justerandes sign 

§ 68

Cecilia Albertssons (M) motion om utökade 
parkeringsplatser i centrala Hällefors, dnr KS 22/00076 

Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-04-05. 

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kormnunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Exp till 
KS 

I 

Utdragsbestyrkande 

Sida 

25(72) 



 

 

Motion  

                 

                 Kommunfullmäktige 
              Hällefors kommun  
  2022-04-05 
     

Utökade parkeringsplatser i centrala Hällefors 

I Hällefors kommun har det över tid varit svårt att få tillgång till lediga 
parkeringsplatser i centrummiljö. Detta ställer även till det för näringslivet. Genom att 
utöka antalet parkeringsplatser i centrum främjas handeln. 

Då omsorgen flyttade ned till “gamla kommunhuset”, och skolan ligger så centralt, har 
antalet lediga parkeringsplatser avsevärt minskat, då personal inom bildning och omsorg 
i mångt och mycket behöver bilen för att ta sig till jobbet. 

Man behöver ta höjd för hur stort behov av parkeringsplatser det finns dels när det 
kommer till konsumenter och näringslivet, men även för våra anställda i kommun. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag 

att  Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur vi säkerställer och tryggör så 
att såväl kommunens medarbetare som näringsliv/handel har tillgång till P 
platser. 

 

Cecilia Albertsson (M) 

 

Motion 

Kommunfullmäktige 
Hällefors kommun 
2022-04-05 

Utökade parkeringsplatser i centrala Hällefors 

I Hällefors kommun har det över tid varit svårt att få tillgång till lediga 
parkeringsplatser i centrummiljö. Detta ställer även till det för näringslivet. Genom att 
utöka antalet parkeringsplatser i centrum främjas handeln. 

Då omsorgen flyttade ned till "gamla kommunhuset", och skolan ligger så centralt, har 
antalet lediga parkeringsplatser avsevärt minskat, då personal inom bildning och omsorg 
i mångt och mycket behöver bilen för att ta sig till jobbet. 

Man behöver ta höjd för hur stort behov av parkeringsplatser det finns dels när det 
kommer till konsumenter och näringslivet, men även för våra anställda i kommun. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag 

att Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur vi säkerställer och tryggör så 
att såväl kommunens medarbetare som näringsliv/handel har tillgång till P 
platser. 

Cecilia Albertsson (M) 



Il HÄLLEFORS
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2022-04-05 

Justerandes sign 

§ 69

Cecilia Albertssons (M) motion om handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck, dnr KS 22/00077

Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-04-05. 

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Exp till 
KS 

I 

Utdragsbestyrkande 

Sida 

26(72) 



 
 

Motion  
                 

                 Kommunfullmäktige 
              Hällefors kommun  
  2022-04-05 
     

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck är en kränkning av den enskildes fri- och 
rättigheter. Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central i en hederskontext och 
baseras på att individen är underordnad kollektivet. Bevakning är medlet för att hålla 
hedern intakt, och detta innebär begränsning och kontroll av individers tillvaro. Denna 
kontroll tar sig uttryck i exempelvis bortgifte, oskuldskontroller eller en begränsning av 
vem man får umgås med eller hur man får klä sig. Ofta drabbas unga flickor, tonåringar 
och kvinnor men även pojkar och män drabbas. Heder upprätthålls av båda könen där 
både vuxna och barn kan vara delaktiga som upprätthållare av förtrycket. Det uppskattas 
att 240 000 unga lever under hedersrelaterade normer, men mörkertalet är stort och 
kunskapen om det begränsad. 

För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck behöver vi bli bättre på att upptäcka 
och förebygga desamma. Kommuner har ansvar enligt lag för skola och socialtjänst, 
samt det yttersta ansvaret för att barn, ungdomar och vuxna som vistas i kommunen får 
det stöd och den hjälp de behöver. Skolan är därför en central del i detta då det är en 
plats som barn och unga vistas mycket i. För att upptäcka hedersrelaterat våld och 
förtryck krävs därför medvetenhet och kunskap hos både skolpersonal och socialtjänst. 
Därför måste medvetenheten och kunskapen om hur man upptäcker hedersrelaterade 
normer stärkas hos de som möter barn och unga inom skolan men även hos de som 
möter de vuxna inom socialtjänsten. Jag anser att kommunen borde införa en 
handlingsplan för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag 

att  Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna för att genomföra 
enligt ovan. 

 

Cecilia Albertsson (M) 

 
 



HALLEFORS 

Il 
.. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN Datum 
. 

Justerandes slgn 

2022-04-05 

§ 70

Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om lediga jobb på 
kommunens hemsida, dnr KS 22/00090 

Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2022-04-01. 

Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Exp till 
KS 

Utdragsbestyrkande 

Sida 

27(72) 



 

 

Motion  

                 

                 Kommunfullmäktige 
              Hällefors kommun  
  2022-04-05 
     

Lediga jobb på kommunens hemsida 

På Hällefors kommuns hemsida går det idag att läsa om lediga jobb inom kommunens 
verksamheter. Vi anser att man i ett led att utveckla hemsidan och öka utbudet, även 
skulle ha med lediga jobb på orten inom näringslivet. För att tryggöra familjer som på 
olika sätt väljer att flytta hit då den ena fått jobb ökar sannolikheten att eventuell partner 
har ökade chanser till jobb (tandemrekrytering). 

För att förenkla för fler att se utbud och möjligheter som finns anser vi att det vore 
gynnsamt att även ha med lediga jobb inom hela arbetslivet på kommunens hemsida. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

att  Ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa enligt ovan. 

 

Cecilia Albertsson (M) 

Vivianne Pettersson(M) 

Ulrika Jonsson (M) 

Per Karlsson (M) 

Jacob Neerings (M) 
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2022-04-27  

Kanslienheten 
   
Mathias Brandt, 0591-641 25   
mathias.brandt@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Dataskyddsombudets årsrapport 2021, dnr KS 22/00105 

Informationsunderlag 
Dataskyddsombudets årsrapport 2021 

Ärendet 
Dataskyddsombudet (DSO), som delas mellan KNÖL-kommunerna och 
samhällsbyggnadsförbundet, har sammanställt en rapport för år 2021. 
 
Funktionen som DSO är komplex. Den innefattar både rådgivande och 
granskande uppdrag och ska ha en hög grad av självständighet gentemot de 
organisationer den arbetar gentemot. DSO är anställd i 
samhällsbyggnadsnämnden och finansieras enligt fördelningsnyckel av 
KNÖL-kommunerna och samhällsbyggnadsförbundet. 
 
Årsrapporten för 2021 avser Hällefors kommuns arbete med dataskydd, 
inklusive delar som är kommunövergripande. Den ger både en bild av hur 
arbetet bedrivs och innehåller också ett antal förslag på hur arbetet kan 
utvecklas. Kommunförvaltningen har både internt och tillsammans med DSO 
diskuterat kring de förslag som framförs. Förvaltningen bedömer att en stor 
del i utvecklingsarbetet består i att DSO tillsammans med förvaltningen 
genomför utbildningsinsatser vilket kommer att inledas under våren 2022. 

Social konsekvensanalys 
Avsikten med dataskyddsförordningen är att skydda enskilda individers 
integritet och undvika att personuppgifter överutnyttjas. Kommunen som 
myndighet får och ska ha en extensiv hantering av personuppgifter, men 
det är viktigt att personuppgifter bara används när det är berättigat och då 
på ett så säkert sätt som möjligt. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen bedömer inte att förslagen i rapporten får några 
ekonomiska konsekvenser. 
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Mathias Brandt  
Kanslichef/stf kommunchef  
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   
 
 
  

Administrativa enheten  
Nathalie Holvik  
Tfn. 0581-83064  
dataskyddsombud@sb-bergslagen.se  
  

 
 

Dataskyddsombudets årsrapport 2021 

 
Dataskyddsombudets rapport till Hällefors kommun avseende år 2021. 
 
1. Inledning 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun, Nora kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
(förbundet) ett avtal om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd 
och dataskyddsombud. 
 
Denna rapport är framtagen av dataskyddsombudet för Hällefors 
kommun. Skyldigheten att författa denna rapport framgår av artikel 29-
arbetsgruppens Riktlinjer om dataskyddsombud, 16/SV, WP 243 rev. 
01.1 
 
Förslag till åtgärder i denna rapport är markerade med röd text. 
 
Det finns ingen vägledning om vad dataskyddsombudets rapport ska 
innehålla, varken i dataskyddsförordningen eller i vägledningarna från 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), eller andra myndigheter. 
Utgångspunkten för rapporten bör dock vara vad rollen som 
dataskyddsombud innefattar. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
ska ett dataskyddsombud bland annat: 
 
• Samla in information om hur organisationerna behandlar 
personuppgifter 
• Kontrollera att organisationerna följer GDPR och interna 
bestämmelser 
• Informera och ge råd inom organisationerna 
 
Dataskyddsombud ska också: 
 
• Ge råd om konsekvensbedömningar 
• Vara kontaktperson för IMY 

                                                           
1Arbetsgruppen inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG, det gamla direktivet som låg bakom tidigare personuppgiftslagen. Den var 

ett oberoende rådgivande EU-organ i frågor rörande dataskydd och integritet. Denna arbetsgrupp har i och med GDPR nu upphört och 
ersatts av EU-organet Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättades i och med GDPR, med liknande arbetsuppgifter som tidigare 
arbetsgruppen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ska bland annat bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per varje EU-land.   
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• Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom 
organisationerna 
• Samarbeta med IMY, till exempel vid inspektioner 
 
2. Upplägg 

Rapporten inleds med en uppföljning av de mål som inkluderats i 
dataskyddsombudets årsrapport för år 2020. 
 
Sedermera följer en utvärdering av de personuppgiftsansvarigas arbete 
med personuppgifter och dataskyddsfrågor under år 2021. 
Utvärderingen är uppdelad i olika delområden som rör grundläggande 
krav i GDPR. 
 
3. Uppföljning av dataskyddsombudets årsrapport 2020 

I dataskyddsombudets årsrapport 2020 lyftes målsättningar som 
innefattar bland annat tillsättandet av en dataskyddsgrupp bestående 
av samordnare med en nyckelroll i det operativa arbetet med 
personuppgiftsfrågor och dataskydd. 
 
Dataskyddsombudet hade även som målsättning att utföra två 
planerade granskningar. Målbilden inkluderade även 
utbildningsinsatser inom verksamheterna, samt behovsinventering 
genom besök av dataskyddsombudet. 
 
Arbetet med dessa mål presenteras i nedanstående stycken. 
 
3.1 Kommunövergripande dataskyddsgrupp 
Under år 2021 har det tillsats en kommunövergripande 
dataskyddsgrupp. Gruppen är ett gemensamt nätverk för 
personuppgifts- och dataskyddsfrågor och består av 
dataskyddsombudet, och en personuppgiftssamordnare från respektive 
samverkanskommun, samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Den kommunövergripande dataskyddsgruppen sammanträder en gång 
i månaden och hade sitt första möte den 15 april 2021. Under dessa 
möten diskuteras bland annat kommungemensamma behov. 
Dataskyddsombudet håller i omvärldsbevakning och informerar 
personuppgiftssamordnarna om rättsläget. Dataskyddsombudet har 
bland annat gått igenom prejudicerande domar från EU-domstolen, 
tillsynsbeslut från IMY och vägledning från den europeiska 
dataskyddsstyrelsen. 
 
3.2 Granskningar 
Dataskyddsombudet planerade att utföra två granskningar under år 
2021. Den första granskningen var tänkt att fungera som en inventering 
av överföringar av personuppgifter till tredjeland, samt en bedömning 
av överföringarnas laglighet. 
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Granskningen har dock inte kunnat färdigställas ännu. Anledningen till 
detta är att det begärda underlaget inte har skickats till 
dataskyddsombudet.  
 
I den andra planerade granskningen fokuserade dataskyddsombudet på 
huruvida de personuppgiftsansvariga har upprättat 
registerförteckningar och om de har infört rutiner för uppdatering av 
dessa register. Denna granskning har vävts in i denna rapport och 
beskrivs mer utförligt under avsnitt 5. 
 
Dataskyddsombudet har även utfört behovsstyrda granskningar 
löpande. Dessa granskningar har bland annat innefattat 
informationstexter till registrerade och insamling av cookies som sker 
via kommunens hemsida. 
 
3.3 Utbildningar och besök 
Möjligheterna till både besök och utbildningar försvårats i och med de 
restriktioner som har varit rådande med anledning av Covid-19. 
 
Dataskyddsombudet upplever även att hög arbetsbelastning inom 
verksamheterna har gjort det svårt för dem att sätta av tid till utbildningar. 
Frågan om utbildningsbehov och möjligheterna till att boka 
verksamhetsanpassade utbildningar har aktivt lyfts av 
Dataskyddsombudet i den kommunövergripande dataskyddsgruppen, 
samt i övriga ärendekontakter. 
 
Av ovanstående anledningar har det inte utförts någon utbildning inom 
Hällefors kommun under år 2021. Dataskyddsombudet har dock fått in en 
bokning för utbildning i Hällefors kommuns chefsforum i maj 2022.  

 
Besök/möten har skett digitalt i samband med pågående ärenden hos 
verksamheterna. Dataskyddsombudet har dock fått in få förfrågningar från 
verksamheterna i Hällefors. Dataskyddsombudets insyn i verksamheternas 
arbete med personuppgiftsfrågor och dataskydd är därför relativt 
begränsad.  
 
4. Utvärdering av arbetet med dataskyddsfrågor under år 2021 

Inför upprättandet av denna årsrapport har dataskyddsombudet haft 
ett avstämningsmöte med personuppgiftssamordnaren i Hällefors 
kommun.  
 
Inför mötet skickade dataskyddsombudet ett antal frågor till 
personuppgiftssamordnaren. Under mötet svarade 
personuppgiftssamordnaren på frågorna och fick sedan tillfälle att 
lämna övriga kommentarer om hur denne upplever att 
arbetet med dataskydd och personuppgiftsfrågor fungerar inom 
kommunen. 
 
Dataskyddsombudet tog anteckningar under mötet och skickade sedan 
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dessa för eventuella synpunkter till personuppgiftssamordnaren. 
Kompletterande uppgifter inkom gällande antal personuppgifter som 
har inträffat och hanteringen av personuppgiftsincidenter. I övrigt har 
inga synpunkter inkommit.  
 
Utifrån svaren på frågorna har dataskyddsombudet tittat på eventuella 
brister utifrån relevanta krav i GDPR, samt lämnat rekommendationer 
med åtgärdsförslag. Frågorna och åtgärdsförslag gås igenom i 
nedanstående stycken. 
 
Förslag till åtgärder i denna rapport är markerade med röd text. 
 
5. Har alla personuppgiftsansvariga i Hällefors kommun upprättat 

en registerförteckning? 

Enligt GDPR är alla personuppgiftsansvariga skyldiga att föra ett 
register över behandlingar av personuppgifter, en så kallad 
registerförteckning. Registret ska upprättas skriftligen, vara tillgängligt 
i elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret 
göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten, IMY. 
 
Enligt personuppgiftssamordnaren har Kommunstyrelsen en 
registerförteckning. I kommunstyrelsens registerförteckning finns även 
Myndighetsnämndens behandlingar med. 
 
I februari varje år skickar kansliet ut en påminnelse till verksamheterna 
om att komplettera förteckningen med eventuella nya behandlingar av 
personuppgifter. 
 
Valnämnden har ingen registerförteckning. 
Personuppgiftssamordnaren uppger att det är oklart i vilken 
utsträckning som Valnämnden behandlar personuppgifter.    
 
Rekommendation: 
Dataskyddsombudet rekommenderar att Kommunstyrelsen och 
Myndighetsnämnden ser över om det är lämpligt att 
Myndighetsnämndens behandlingar ligger i Kommunstyrelsens 
registerförteckning. Detta då Myndighetsnämnden har det juridiska 
ansvaret för sin registerförteckning oavsett var den är fysiskt placerad.  
 
I det fall den bästa lösningen anses vara att Myndighetsnämndens och 
kommunstyrelsens behandlingar ska ligga i samma dokument, så bör 
det vara tydligt vilka behandlingar som tillhör respektive 
personuppgiftsansvarig.  
 
Valnämnden bör se över sina personuppgiftsbehandlingar och upprätta 
en registerförteckning där dessa inkluderas.  
 
6. Har Riktlinjen för behandling av personuppgifter antagits? 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun, Nora kommun och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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(förbundet) ett avtal om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd 
och dataskyddsombud. 
 
Enligt avtalet ska den internt framtagna Riktlinjen för behandling av 
personuppgifter (Riktlinjen) antas. Riktlinjen är ett dokument som 
konkretiserar målen i den redan antagna personuppgiftsstrategin. 
Riktlinjen innehåller även information om regler för hur 
personuppgifter får hanteras inom kommunen. Riktlinjen förtydligar 
även ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna som verkar inom 
dataskyddsområdet. 
 
Personuppgiftssamordnaren uppger att Riktlinjen för behandling av 
personuppgifter har antagits av kommunchefen. 
Personuppgiftsstrategin har antagits av kommunstyrelsen. 
 
Rekommendation: 
Dataskyddsombudet rekommenderar att de personuppgiftsansvariga 
säkerställer Riktlinjens förankring inom verksamheterna.  
 
Ombudet rekommenderar även att det, i enlighet med Riktlinjen, 
tillsätts fler personuppgiftssamordnare. Detta för att respektive 
verksamhet ska ha en kontaktperson som arbetar operativt med 
personuppgiftsfrågor, samt en förmedlande länk till 
dataskyddsombudet.  
 
Detta för att stärka arbetet med personuppgifter och dataskydd genom 
att tillsätta fler resurser som jobbar aktivt med frågorna. 
 

7. Hur många personuppgiftsincidenter har inträffat under år 2021? 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära 
risker för människor. Riskerna kan innebära att någon förlorar 
kontrollen över sina personuppgifter eller att personens rättigheter  
kränks. Exempel på risker som en personuppgiftsincident kan innebära 
är: 
 
• Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning 
• Finansiell förlust 
• Brott mot sekretess eller tystnadsplikt 
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en 
eller flera registrerade personer har: 
• Blivit förstörda 
• Gått förlorade på annat sätt 
• Kommit i orätta händer 
 
Det spelar ingen roll om incidenten har skett oavsiktligt eller med 
avsikt. I båda fallen är det en personuppgiftsincident. 
 
En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för 
registrerade personer. De kan råka ut för till exempel ekonomisk skada 
eller kränkning av sina friheter och rättigheter. En 
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personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också 
påverka tilltron till den verksamhet som behandlar personuppgifter. 
Det kan även leda till sanktionsavgifter. 
 
Under år 2021 har en personuppgiftsincident registrerats. 
 
Rekommendation:  
Se samlad rekommendation i avsnitt 9.  
 
8. Hur många personuppgiftsincidenter har anmälts till IMY? 

Personuppgiftsansvariga måste anmäla vissa typer av 
personuppgiftsincidenter till IMY. En anmälan ska göras såvida det inte 
är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. 
 
Anmälan ska göras inom 72 timmar efter det att 
personuppgiftsincidenten har upptäckts. Anmälan gör det möjligt för 
IMY att bland annat bevaka vad den personuppgiftsansvarige gör för att 
motverka negativa effekter av incidenten. 
 
En personuppgiftsincident har anmälts till IMY under år 2021.  
 
Rekommendation: 
Se samlad rekommendation i avsnitt 9.  
 
9. Finns det rutiner för incidenthantering? 

För att kunna leva till skyldigheterna i GDPR är det viktigt att 
verksamheter som behandlar personuppgifter har rutiner på plats för 
att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. 
 
Personuppgiftssamordnaren har uppgett att det finns en lättläst rutin 
för hantering av personuppgiftsincidenter på kommunens intranät.  
 
Rekommendation: 
Det låga antalet inrapporterade personuppgiftsincidenter indikerar att 
det skulle kunna finnas ett mörkertal vad gäller inträffade incidenter. 
Dataskyddsombudet rekommenderar därför att de 
personuppgiftsansvariga utreder om det finns ett behov av 
utbildningsinsatser inom verksamheterna. Detta för att säkerställa att 
personalen har förmåga att både identifiera och hantera incidenter.  

 
Enligt Riktlinjen för behandling av personuppgifter så bör 
personuppgiftsansvariga kontakta dataskyddsombudet när 
personuppgiftsincidenter inträffar och föra en dialog med ombudet. Om 
hanteringen av en incident är uppenbar så ska den 
personuppgiftsansvarige informera dataskyddsombudet för kännedom 
när incidenten är färdigutredd.  
 
Dataskyddsombudet informerades inte om personuppgiftsincidenten i 
samband med att den var färdigutredd. Ombudet rekommenderar 
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därför att de personuppgiftsansvariga säkerställer att information om 
Riktlinjens bestämmelser finns med i rutinen för hantering av 
personuppgiftsincidenter. Ombudet rekommenderar även att denna 
information förankras hos anställda i alla led.  
 
10. Finns det rutiner i förhållande till de registrerades rättigheter 

(registerutdrag, radering, rättelse etc.)? 

Registrerade har ett antal rättigheter enligt GDPR. 
Personuppgiftsansvariga har ett ansvar för att kunna hantera 
begäranden om att utöva dessa rättigheter när någon begär det. 
 
Rättigheterna utgörs av: 
- Rätten till information 
- Rätten till tillgång/registerutdrag 
- Rätten till radering 
- Rätten till begränsning av behandling 
- Rätten till dataportabilitet 
- Rätten att inte bli föremål för automatiserade beslut 
 
Rätten till information behandlas särskilt i nästkommande stycke. 
 
Under de förutsättningar som anges i GDPR ska den 
personuppgiftsansvarige antingen gå den registrerades begäran till 
mötes eller avslå den registrerades begäran. 
 
Personuppgiftsansvariga ska hantera en begäran så snabbt som möjligt, 
men måste agera på begäran senast en månad efter att den inkom. 
Tidsfristen får vid behov förlängas med två månader. 
 
Om tidsfristen förlängs måste den personuppgiftsansvarige informera 
den registrerade om förlängningen och orsaken till förseningen senast 
en månad efter att begäran inkom. 
 
Personuppgiftssamordnaren uppger att det finns lättlästa 
informationstexter/rutiner om hur registrerades rättigheter ska 
hanteras på kommunens intranät.    
 
Rekommendation: 
Dataskyddsombudet har inga rekommendationer eller åtgärdsförslag i 
samband med denna fråga.  
 
11. Hur har personuppgiftsansvariga inom Hällefors kommun gjort 

med informationstexter till sina registrerade? 

De registrerade har rätt att få information när hens personuppgifter 
behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av 
den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när 
den registrerade annars begär det. 
 
Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, 
inbegripet när så är lämpligt, i elektronisk form. Det finns också krav på 
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att informationen ska ges ett tydligt och enkelt språk. 
 
I GDPR anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska 
information lämnas om kontaktuppgifter till den 
personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för och ändamålet med 
behandlingen. 
 
På Hällefors kommuns hemsida finns det generell information om hur 
personuppgifter behandlas inom kommunen och dess verksamheter. 
Dataskyddsombudet har granskat och bedömt innehållet och 
utformningen av informationen om personuppgiftsbehandling och 
insamling av cookies utifrån kraven i dataskyddsförordningen och 
lagen om elektronisk kommunikation. I samband med granskningen har 
ombudet lämnat en del ändringsrekommendationer. Dessa finns i ett 
separat ärende (dnr A-2021-114). 
 
Dataskyddsombudet har gått igenom ändringsrekommendationerna 
tillsammans med kommunens kommunikatör och webbsamordnare. 
Informationstexterna på hemsidan har uppdaterats och 
dataskyddsombudet kommer att göra en granskningsuppföljning och gå 
igenom dessa ändringar.    
 
På kommunens intranät finns det även generell vägledning om vilken 
information som ska ges till registrerade i förhållande till specifika 
behandlingar. Det finns även exempel på hur verksamheterna kan 
formulera sina texter. 
 
Personuppgiftssamordnaren uppger att verksamheterna använder 
texterna i vägledningen, men att det är oklart i vilken omfattning som 
de används, samt i vilken utsträckning som verksamheterna informerar 
de registrerade om specifika behandlingar. 
 
Rekommendation: 
Dataskyddsombudet rekommenderar att de personuppgiftsansvariga 
ser över användningen av informationstexterna på intranätet och 
säkerställer att verksamheterna informerar de registrerade om hur 
deras personuppgifter behandlas i samband med specifika 
behandlingar. 

 
12. Finns det personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga 

personuppgiftsbiträden? 

Om en personuppgiftsansvarig anlitar ett personuppgiftsbiträde som 
utför hela eller delar av personuppgiftsbehandlingen så ska 
hanteringen regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal (eller en 
annan rättsakt). Avtalet ska vara bindande för den 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdet. 
 
Personuppgiftssamordnaren upplever att det finns en välfungerande 
rutin för den här typen av avtal och förmodar att det ska finnas avtal 
med alla personuppgiftsbiträden. Dock har det inte gjorts någon 
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kontroll av detta och det går därför inte att säga med fullständig 
säkerhet att det finns personuppgiftsbiträdesavtal med alla 
personuppgiftsbiträden. 
 
Rekommendation: 
Dataskyddsombudet rekommenderar att de personuppgiftsansvariga 
gör en inventering av de personuppgiftsbiträden som används av 
verksamheterna och kontrollerar att personuppgiftsbiträdesavtal har 
upprättats med samtliga biträden. 
 
I det fall sådana avtal saknas bör de personuppgiftsansvariga se över 
förutsättningarna för att ingå ett avtal, alternativt avbryta samarbetet 
med personuppgiftsbiträdet. 
 
13. Övriga reflektioner från personuppgiftssamordnaren 

Personuppgiftssamordnaren upplever att tiden inte räcker till och att 
det inte har varit möjligt att lägga ner den tiden som uppdraget kräver. 
Med tanke på sina andra uppdrag har samordnaren inte möjlighet att 
prioritera dataskyddsfrågor i den utsträckning som behövs. 
 

14. Sammanfattande kommentarer 

Dataskyddsombudets helhetsbedömning är att årsrapporten visar på 
att det finns en bristande insyn i frågor som rör 
personuppgiftsbehandling och dataskydd. Då öppenhet en av 
grundpelarna i GDPR bedömer dataskyddsombudet att den begränsade 
insynen utgör en brist i det grundläggande arbetet med 
personuppgiftsfrågor och arbetet med dataskyddsfrågor. 
 
Enligt dataskyddsombudet är det framför allt följande faktorer som har 
bidragit till detta:  
- Avsaknaden av bokningar för utbildningar och besök. 
- Att visst efterfrågat material inte har skickats till 

dataskyddsombudet. 
- Att verksamheterna i relativt liten utsträckning konsulterar 

ombudet i ärenden som rör GDPR.  
 
Arbetet har till viss del försvårats av restriktioner kopplade till Covid-
19. I enlighet med personuppgiftssamordnarens reflektioner i avsnitt 
13 bedöms dock tids- och resursbrist vara den största utmaningen med 
personuppgiftsfrågor och dataskyddsarbetet. 

 
För att åtgärda detta rekommenderar dataskyddsombudet att de 
personuppgiftsansvariga följer de åtgärdsförslag som angetts i 
ovanstående stycken. Dataskyddsombudet anser att åtgärdsförslagen i 
avsnitt 6 är av särskild vikt då tillsättandet av fler 
personuppgiftssamordnare innebär fler resurser som arbetar med de 
aktuella frågorna.  
 
Eftersom personuppgiftssamordnarna även är tänkta att fungera som 
kontaktpersoner till dataskyddsombudet bör tillsättandet av flera 
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samordnare även kunna leda till att dataskyddsombudet får en större 
insyn i kommunens arbete med personuppgifter och dataskydd, samt 
verksamheternas behov relaterade till dessa frågor.  

 
Under år 2022 kommer dataskyddsombudet främst att fokusera på att 
ta fram verksamhetsspecifikt utbildningsmaterial, samt framtagande av 
övergripande vägledningsmaterial som kan användas som stödmaterial 
vid bland annat upprättandet av rutiner. Detta för att kunna möta 
eventuella behov som finns inom verksamheterna. 
 

I tjänsten 
 
Nathalie Holvik 
Dataskyddsombud 
Hällefors kommun 
 
Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift 
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Projekt Hällefors centrum - ett centrum för alla, dnr KS 
21/00111 

Informationsunderlag 
KS 2021-05-18 § 77 
KS 2021-06-15 § 104 

Ärendet 
Projektet ”ett centrum för alla” har nått ett par delmål. Medborgarenkät är 
genomförd och utvärderad och ett separat projekt har genomförts inom 
bildning där synpunkter från skolelever har inhämtats. Det som tyvärr inte 
gick att genomföra var den tillfälliga gestaltning som det tidigare beslutades 
om då budgeterade medel inte räckte till någon åtgärd enligt det förslag som 
fanns, mycket beroende på skenade råvarupriser på material som under 
sommaren 2021 ökade med mer än 50 % i vissa segment. Det som nu kommer 
ske är att det material som framkommit ska visualiseras på platsen där 
Godtemplargården stod och då i form av planscher på tre olika språk, svenska, 
finska och engelska. Delar av de medel som avsattes för tillfällig gestaltning 
kommer användas till detta.  
Arbetet med projektet ”ett centrum för alla” har nu genomfört 
medborgarenkäten samt ett riktat arbete mot elever årskurs 6–9 samt 
gymnasiet. Materialet är sammanställt och bearbetat för vidare arbete hos 
Norconsult. Vid medborgarenkäten inkom 184 svar.  
De svarande är i centrum på grund av handel och besök till bibliotek eller 
annan kommunal inrättning. Besökaren tar sig oftast till centrum med bil samt 
upplever möjligheten till parkering som god. Inom pedagogiska verksamheten 
gjordes ett arbete inom området bild, där elever fick gestalta centrummiljön 
med tyngdpunkt på platsen där Godtemplargården stod. Politiska 
representanter gjorde en rundvandring till årskurserna 7–9, där synpunkter 
kunde lämnas samt att det gick att ställa frågor kring process och 
genomförande av både gestaltningsprogram och detaljplan. Det som 
framkommit både från medborgarenkäten samt synpunkterna från elever är 
avsaknaden av en bra mötesplats, många lyfter ett café eller liknande, samt 
möjligheten till aktivitet kopplat till centrum. Det framgår också i båda 
undersökningarna att det saknas färg och form i centrum, då det nu upplevs 
som en grå och tråkig miljö. 
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Arbetet fortgår nu via Norconsult som ska sammanställa 
gestaltningsprogrammet av det material som nu är framtaget. Detta sker i 
enlighet med uppdrag upphandlat av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen. Efter detta påbörjas framtagandet av detaljplan för centrum. 
Tidplanen för detaljplanen för centrum beräknas till ca 10–12 månader.  
 

Social konsekvensanalys 
I och med medborgarenkät och arbetet inom bildning så har möjligheten till 
inflytande getts till medborgare i Hällefors. En uppföljning av det 
framtagna materialet inom bildning är utlovad. Önskan finns att liknande 
arbete görs i framtiden mellan politik och elever.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och ställer fråga om vem som sköter om 
bänkarna på torget, vilket delvis besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen och leder till yttranden från Kjell Valegren (GL) och Cecilia 
Albertsson (M). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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SDO for BjÃ¶rn Nordenhaag (6173289):
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SDO for Sture Beckman (6173299):
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SDO for Ingemar Olsson (6173320):
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SDO for Kristina TjÃ¤rnbo LÃ¤mÃ¥s (6173327):
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                    2022-02-2513:35:36
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Tobias Isaksson på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare, Björn Nordenhaag på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare, Sture Beckman på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare, Ingemar Olsson på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare, Kristina Tjärnbo Lämås på Bergslagens Räddningstjänst som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2513:56:26
                    Björn Nordenhaag på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2513:59:27
                    Björn Nordenhaag på Bergslagens Räddningstjänst signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2514:52:49
                    Kristina Tjärnbo Lämås på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2514:53:10
                    Tobias Isaksson på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2514:53:45
                    Kristina Tjärnbo Lämås på Bergslagens Räddningstjänst signerade.
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                    Tobias Isaksson på Bergslagens Räddningstjänst signerade.
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                    Ingemar Olsson på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.
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                    Ingemar Olsson på Bergslagens Räddningstjänst signerade.
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                    Sture Beckman på Bergslagens Räddningstjänst öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2518:02:00
                    Sture Beckman på Bergslagens Räddningstjänst signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2518:02:00
                    Alla undertecknare i Bergslagens Räddningstjänst har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2730880/a53c897a5f05569d6426d252dbd231599b46ec64/?asset=verification.pdf



