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Datum  
2016-10-06  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2016-10-18 kl. 13.00 i Kommunhuset, 
Plenisalen för att behandla följande ärenden: 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.00 
 
Ärenden under beredningstid: 
Kl 13.00-14.00 Revisorerna inför övergripande granskning 
Kl 14.00-14.45 BMB inför verksamhetsåret 2017 
Kl 14.45-15.00 Kommunchefen informerar 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Utdebitering 2017 

 
6 Fördelning av statlig ersättning för nyanlända, dnr KS 16/00009 
 
7 Förutsättningar för att bygga simhall mm, dnr KS 15/00344 
 
8 Investering i kylanläggning, dnr KS 16/00135 
 
9 Delårsrapport för Hällefors kommun, dnr KS 16/00266 
 
10 Bergslagens räddningstjänsts medlemsbidrag 2017, dnr KS 16/00265 
 
11 Sammanträdesdatum 2017, dnr KS 16/00220 
 
12 Tidplan för ekonomiprocessen 2017, dnr KS 16/00247 
 
13 Ändring av beslut om personliga ersättare, dnr KS 15/00253 
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14 Förändring av ersättningssystem för mottagande av ensamkommande 

barn, dnr KS 16/00252 
 
15 Riktlinje för handläggning av beroende- och missbruksvård, dnr KS 

16/00251 
 
16 Återrapport besöksnäringen i Hällefors kommun, dnr KS 16/00257 
 
17 Yttrande över medborgarförslag om cykelväg mellan Grythyttan och 

Hällefors, dnr KS 15/00127 
 
18 Yttrande över medborgarförslag gällande skyltning mm, dnr KS 13/00281 
 
19 Yttrande över Lasse Erikssons (SD) motion om förenkling av 

nybyggnation i strandnära områden, dnr KS 15/00209 
 
20 Yttrande över Lasse Erikssons (SD) motion om ritualslaktade livsmedel, 

dnr KS 16/00156 
 
Informationsärenden 
 
21 Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av 

en mer kunskapsbaserad socialtjänst, dnr KS 16/00253 
 

22 Återrapportering åtgärder för extra statliga medel år 2015/2016, dnr KS 
16/00009 

 
23 Uppföljning av omsorgens ekonomi till och med augusti 2016, dnr KS 

16/00167 
 
24 Vuxenutbildning, dnr KS 15/00375 
 
25 Gymnasieantagning, dnr KS 16/00254 
 
26 Olycksfallsförsäkring i verksamheten, dnr KS 16/00255 
 
27 Nulägesrapport Valhalla fritidsklubb, dnr KS 16/00077 
 
28 Återrapport bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder, ej 

bilaga 
 
29 Aktuella remisser, ej bilaga 
 
Delgivningsärenden 
 
30 A) BKT: Direktionsprotokoll 2016-09-23 

B) Revisorerna: Underlag från utbildning i lekmannarevision i kommunala 
företag 
C) Surahammars kommun: protokollsutdrag KS 2016-09-05 § 68, Leader 
bergslagen 
D) Bildningsutskottet: protokoll 2016-09-22 
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E) BMB: Protokoll 2016-09-21; yttrande över förslag till bildande av 
naturreservatet Nedre Sävälven; yttrande över förslag till bildande av 
natureservatet Svinhöjden; yttrande över förslag till bildande av 
naturreservatet Mettjärn; bygglov för simhall, Klockarebäcken 10:1 
F) BÖN: Protokoll 2016-09-13 (öppet och sekretess) 
G) Länsstyrelsen: Tillstånd till kameraövervakning enligt 
kameraövervakningslagen 
H) SKL: Cirkulär 16:45 – 16:50 
I) Kommunförvaltningen: attestförteckningar; minnesanteckningar BRÅ 
2016-08-30  
J) BRT: Direktionsprotokoll 2016-08-31 
K) Region Örebro län: Protokoll regionalt samverkansråd 2016-09-02 

 
Delegeringsbeslut 
 
31 A) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga med anmälningsdatum 2016-09-

15 
B) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum 
2016-08-31 
C) Bildningschef Tina Lanefjord enligt bilaga med anmälningsdatum 
2016-09-30 
D) Rektor Annika Eriksson enligt bilaga med anmälningsdatum 2016-09-
30 
E) KSO Annahelena Jernberg enligt bilaga 2016-09-30 

 
 
 Annahelena Jernberg 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kommunsekreterare 
 
   
    



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
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Fördelning statlig ersättning för nyanlända, dnr KS 16/00009 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 §  
Rapport fördelning statlig ersättning för nyanlända, daterad 2016-09-20 
 
Ärendet 
Hällefors kommun får ersättning från staten för vissa kostnader för nyanlända 
personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ 
person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra 
skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men 
även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga 
till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden 
som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två 
till tre år. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att tidigare antagen fördelningsmodell, som 
ska ge verksamheterna kostnadstäckning för insatser för nyanlända, revideras 
utifrån framtaget förslag. Förändringen av modellen föreslås gälla från och 
med 2016-01-01. 
 

Ekonomi 
Ersättningen ska täcka kostnader för etablering och betalas ut som 
schablonbelopp. Kostnaderna för insatser fördelas på flera av kommunens 
verksamheter under en fyra års period, vilket medför behov av att fördela 
schablonersättningen till de olika verksamhetsområdena. 

 
Av den prognostiserade schablonersättningen ska fortsättningsvis  
25 procent hanteras som en buffert som årligen stäms av i samband med 
kommunens delårsrapport och årsredovisning. Resterande 75 procent 
föreslås fördelas till verksamheterna där flyktingmottagandes integrations-
handläggare, samhällsorientering för 30 platser, tolkkostnader för 
etablering och ekonomiadministrationen får täckning för sina kostnader. 
Kvarvarande medel av prognostiserade schablonersättningens första 
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(mottagningsschablon) och andra (etableringsschablon) delutbetalning 
fördelas enligt modell1 i rapporten.  
 

0-19 30% 30% 15% 5% 20%
20-64 30% 30% 15% 5% 20%
65- 30% 30% 15% 5% 20%

Buffert vård 
och omsorg

Ålder Pedagogisk  
verksamhet

Vård och 
omsorg

Arbets-
marknad

Buffert ped 
verksamhet

 
Kvarvarande medel av prognostiserade schablonersättningens tredje t o m 
sista delutbetalning fördelas enligt modell 2 i rapporten. 
 

0-19 50% 50%
20-64 30% 30% 15% 5% 20%
65- 50% 50%

Ålder Pedagogisk  
verksamhet

Vård och 
omsorg

Arbets-
marknad

Buffert ped 
verksamhet

Buffert vård 
och omsorg

 
60 procent av årliga bufferten föreslås fördelas ut på verksamheterna enligt 
fördelningsmodell 1. Visar det sig att antalet mottagna blir fler än 
prognosen som gjorts inför ett verksamhetsår fördelas de överskjutande 
statsbidrag ut på verksamheterna enligt modellen nedan. 

 

0-19 30% 30% 15% 5% 20%
20-64 30% 30% 15% 5% 20%
65- 30% 30% 15% 5% 20%

Buffert vård 
och omsorg

Ålder Pedagogisk  
verksamhet

Vård och 
omsorg

Arbets-
marknad

Buffert ped 
verksamhet

 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Godkänna förslaget till reviderad fördelningsmodell för statlig 
ersättning för nyanlända. 
 

- Fördelningsmodellen ska gälla från och med 2016-01-01. 
 

- Uppdra till kommunförvaltningen att årligen i samband med 
årsbokslutet lämna en skriftlig redogörelse för hur statsbidragen 
använts.  

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt kring de förändringar i modellen som föreslås. 
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Per Karlsson (M) ställer fråga gällande fördelningen till arbetsmarknad i 
modell 1 vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande fördelningen i modell 2 vilken 
besvaras av Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer frågor gällande giltighetsdatum och vilka år som 
avses i modellerna vilka besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och 
Christina Johansson (M). 
 
Ronnie Faltin (S) ställer fråga gällande hur andra kommuner arbetar med 
resursmodeller vilken besvaras av Jessica Jansson. 
 
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande behov av revideringsdatum 
vilken besvaras av Jessica Jansson. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Godkänna förslaget till reviderad fördelningsmodell för statlig ersättning för 
nyanlända. 
 
Fördelningsmodellen ska gälla från och med 2016-01-01. 
 
Uppdra tillkommunförvaltningen att årligen i samband med årsbokslutet 
lämna en skriftlig redogörelse för hur statsbidragen använts. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
HÄLLEFORS KOMMUN kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
712 83 Hällefors Hällefors     
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Kommunförvaltningen 
   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelning statlig ersättning för 
nyanlända 

2016-01-01-- 
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1 Sammanfattning 

Hällefors kommun får ersättning från staten för vissa kostnader för nyanlända 
personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ 
person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra 
skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men 
även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga 
till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden 
som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två 
till tre år. 
 
Ersättningen ska täcka kostnader för etablering och betalas ut som 
schablonbelopp. Kostnaderna för insatser fördelas på flera av kommunens 
verksamheter vilket medför behov av att fördela schablonersättningen till de 
olika verksamhetsområdena. 
 
Kommunförvaltningen föreslår en fördelningsmodell som ska ge 
verksamheterna kostnadstäckning för insatser för nyanlända. Fördelnings-
modellen föreslås gälla från 2016-01-01. 

 
2 Statlig ersättning till kommuner 

Kommunen har rätt till ersättning från staten för vissa kostnader för 
asylsökande och för personer som ansökt om eller fått permanent 
uppehållstillstånd (PUT). Vissa av ersättningarna betalas ut automatiskt andra 
måste kommunen ansöka särskilt om. 
 
2.1 Ersättning som betalas ut utan ansökan 
De ersättningar som betalas ut utan ansökan till kommunen består av två 
delar: 

1. Asylsökande barn 
2. Personer med uppehållstillstånd, både vuxna och barn. Ersättningen 

avser grundersättning och schablonbelopp för nyanlända, 
prestationsbaserad ersättning samt stödinsatser för barn av 
förbyggande karaktär enligt socialtjänstlagen och beskrivs i rapporten 
mer utförligt. 

 
2.1.1 Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd 
De kommuner som har en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot 
nyanlända personer, får för varje år överenskommelsen gäller en 
grundersättning. Ersättningen motsvarar fem prisbasbelopp. Summan för 2016 
är 221 500 kronor. Migrationsverket betalar ut grundersättningen till 
kommunen som ett årligt engångsbelopp i början av året.  
 
2.1.2 Ersättning för etablering och introduktion för nyanlända 

personer (scablonersättning) 
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända 
personer som till exempel: 

• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 
• särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, 

fritidshem och barnomsorg med mera 
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• utbildning i svenska för invandrare 
• samhällsorientering 
• tolk 
• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 
• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 

 
Beroende på när den nyanlända tagits emot i kommunen gäller olika 
schablonbelopp för år 2016. 
 
För nyanlända som tagits emot i en kommun till och med den 31 december 
2015 är schablonbeloppen: 

1. 82 700 kronor för en person under 20 år, 
2. 82 700 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, 
3. 51 800 kronor för vuxna som fyllt 65 år.  

 
För nyanlända som tagits emot i en kommun från och med den 1 januari 2016 
är schablonbeloppen: 

1. 125 000 kronor för en person under 20 år, 
2. 125 000 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, 
3.   78 200 kronor för vuxna som fyllt 65 år. 

 
Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan 
utbetalning. Migrationsverket betalar ut schablonbeloppet under en 
tvåårsperiod. Första utbetalningen sker månaden efter mottagningsdatum. 
Observera att ersättningen kan delas mellan flera kommuner om personen 
flyttar under de första 24 månaderna efter mottagandet. 
 
2.1.3 Prestationsbaserad ersättning för mottagna 2015 
Observera att de prestationsbaserade ersättningarna upphört att gälla. Det 
innebär att ersättningen inte går att få för nyanlända personer som kommit 
under 2016. Däremot går det fortfarande att få ersättning för nyanlända som 
togs emot under 2015 enligt nedan.  
 
En kommun som har en överenskommelse om mottagande den 1 januari 2015 
får 15 000 kronor för varje nyanländ person som kommunen tar emot under 
året som är kvotflykting eller är anvisad från Migrationsverkets 
anläggningsboende. 
 
En kommun som inte hade en överenskommelse vid årsskiftet, har inte rätt till 
någon ersättning.  
 
Migrationsverket betalar ut de prestationsbaserade ersättningarna två månader 
efter att en nyanländ har tagits emot i kommunen, eller senare om det finns 
särskilda skäl.  

 
2.1.4 Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd   
Den kommun som tar emot nyanlända personer får ersättning för initiala 
kostnader för ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan den första 
etableringsersättningen betalas ut till personen, s k ”glappet”. Ersättningen 
varierar beroende på personens ålder och om han eller hon innan mottagandet 
i kommunen bodde i eget boende eller på ett anläggningsboende hos 
Migrationsverket. Kvotflyktingar får samma ersättning som de som bott på ett 
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anläggningsboende. Utbetalning sker vid utgången av månaden efter den 
månad när personen togs emot i kommunen. 
 
Eget boende   
En kommun som tar emot personer som har bott i eget boende under tiden de 
ansökt om asyl i Sverige eller en person som exempelvis fått 
uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige, får: 
 

1. 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år 
2. 4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år. 

 
Anläggningsboende   
En kommun som tar emot kvotflyktingar eller personer som bott i ett 
anläggningsboende får: 
 

1. 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år 
2. 7 500 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år. 

 
2.2 Ersättning kommunen kan ansöka om 
Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som 
ansöker om asyl i Sverige. Det kan till exempel vara kostnader för gode män 
eller utbildningskostnader för barn. Dessa ersättningar kan delas in i tre delar:  

3. Asylsökande 
4. Personer med uppehållstillstånd 
5. Tillståndssökande 

 
Ersättning för Barn i förskola 
En kommun som har asylsökande barn i åldern 3-5 år inskrivna vid en 
förskola, kan få ersättning för detta från och med höstterminen det år barnet 
fyller 3 år. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och avser 
ett kalenderår. 
 
Schablonbelopp för barn i förskola 2016: 

1. 60 800 per år 
 
Barn som får skolundervisning 
Kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar skolundervisning får 
ersättning för detta. Kommunen kan även få ersättning för barn som påbörjat 
gymnasiestudier före 18 års ålder och som har rätt att fortsätta sina studier på 
gymnasieskolan. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp per 
utbildningsform och kalenderår. 
 
Schablonbelopp för 2016: 

1. 49 700 kronor per år för en elev i förskoleklass  
2. 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk särskola, 

specialskola och sameskola 
3. 110 800 kronor per år för en elev i gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 
 
Schablonbeloppsersättningen ska täcka de kostnader kommunen har för 
förskolan eller utbildningen inklusive skolskjuts. Kommunen kan dock 
exempelvis ansöka om ersättning för extraordinära utbildningskostnader 
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såsom skolskjuts för särskoleelever samt ersättning för kostnader för extra 
skollokaler. 
 
3 Nuläge 

I Hällefors kommun sköts mottagande av nyanlända av individ och 
familjeomsorgen. All ersättning som kommunen erhåller utan att ansöka 
bokförs centralt i kommunen och fördelas ut enligt beslutad 
fördelningsmodell. De ersättningar som kommunens verksamheter söker 
bokförs direkt på berörd verksamhet för att möta de kostnader som ansökan 
avser.  
 
Fördelning av ersättningen för nyanlända 2015 har gjorts efter den 
fördelningsmodell som KS antog den 24 november 2015 § 244, dnr KS 
15/00343 och redovisas under punkten 3.1.  

 
3.1 Inkomster 2015 
Totalt erhöll kommunen 8 579 720 kronor i ersättning för nyanlända från 
Migrationsverket för verksamhetsåret 2015. 
 

Utfall 2015

Grundersättning 222 500
Schablonersättning 7 805 220
Ersättning för initiala kostn. 552 000
Summa inkomster 8 579 720  
 
3.1.1 Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd 
Kommunen skrev på en överenskommelse om mottagande innan 2015 års slut 
och erhöll grundersättningen för verksamhetsåret 2015 med totalt 222 500 
kronor. 
 
3.1.2 Ersättning för etablering och introduktion för nyanlända 

personer (schablonersättning) 
Kommunen erhöll totalt 7 805 220 kronor i ersättning från Migrationsverket 
avseende s k schablonersättning.  
 
3.1.3 Prestationsbaserad ersättning för mottagna 2015 
Kommunen hade inte en överenskommelse om mottagande den 1 januari 
2015, vilket gjort att kommunen inte erhållit någon prestationsbaserad 
ersättning. Om kommunen hade haft en överenskommelse hade kommunen 
erhållit 1 275 000 kronor. 
 
3.1.4 Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd   
Kommunen erhöll totalt 552 000 kronor i ersättning från Migrationsverket för 
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. 
 
3.1.5 Fördelning av totala ersättningen för nyanlända 2015 
Fördelning av totala ersättningen för nyanlända 2015 har gjorts efter den 
fördelningsmodell som KS antog den 24 november 2015 § 244, dnr KS 
15/00343 och redovisas i nedanstående tabell. 
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Fördelning: Bildning Omsorg AME Adm Buffert

Integrationshandl/samhällsorient. 500 000
Ekonomiadministration 20 000
Schablonersättning 4 389 293 1 736 849 512 056
Ersättning för initiala kostn. 552 000
Buffert från innev år för framtiden 869 522
Summa inkomster 4 389 293 2 788 849 512 056 20 000 869 522
 
4 Förslag till reviderad fördelningsmodell 

Fördelning av ersättning till nyanlända ska så långt som möjligt göras utifrån 
var kostnader uppstår i kommunens verksamheter. Förslaget på reviderad 
fördelningsmodell för verksamhetsåret 2016 och framåt skiljer lite ifrån 
fördelningsmodellen tagen i kommunstyrelsen den 24 november 2015. 
 
4.1 Grundersättning 
Grundersättningen tillfaller en central buffert för framtida kostnader så som 
studie- och yrkesvägledning och försörjningsstöd. 
 
4.2 Schablonersättning 
Som fördelning av schablonersättning görs en schablonberäkning som utgår 
från prognos för kommande års ersättningar per åldersintervall.  
 
4.2.1 Central buffert 
Av den prognostiserade schablonersättningen behålls 25 procent som en 
buffert. Denna buffert ska årligen stämmas av i samband med kommunens 
delårsrapport och årsredovisning. 40 procent av bufferten ska balanseras över 
till nästkommande år för framtida kostnader så som studie- och 
yrkesvägledning och försörjningsstöd.  
 
60 procent av årliga bufferten ska fördelas ut på verksamheterna enligt 
fördelningsmodell 1. Visar det sig att antalet mottagna blir fler än prognosen 
som gjorts inför ett verksamhetsår fördelas de överskjutande statsbidrag ut på 
verksamheterna enligt fördelningsmodell 1. 
 
4.2.2 Övergripande medel till verksamheten 
Resterande 75 procent fördelas till verksamheterna där flyktingmottagandes 
integrationshandläggare, samhällsorientering för 30 platser, initiala 
tolkkostnader i samband med etableringen och ekonomiadministrationen får 
täckning för sina kostnader.  
 
4.2.3 Kvarvarande till verksamheten 
Kvarvarande medel av prognostiserade schablonersättningens första 
(mottagningsschablon) och andra (etableringsschablon) delutbetalning 
fördelas enligt fördelningsmodell 1 och innebär att hälften av 
schablonersättningen används till verksamheten innevarande verksamhetsår 
och andra hälften flyttas fram till tredje etableringsåret. Anledningen är att 
kommunen erhåller en etablering för två år men att det enligt skollagen 
exempelvis anger att en elev är nyanländ under fyra år. Det innebär att alla 
medel som kommunen erhåller inte kan förbrukas utan måste användas under 
en längre period.  När det gäller procentuella fördelningen mellan de olika tre 
verksamhetsområdena bygger de på en uppskattning utifrån att en större del 
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handlar om pedagogisk verksamhet i form av lärande av det svenska språket 
och att övrigt handlar om vård och omsorg samt arbetsmarknad utifrån ett 
mottagnade som nyanländ.  

 
Fördelningsmodell 1 

0-19 30% 30% 15% 5% 20%
20-64 30% 30% 15% 5% 20%
65- 30% 30% 15% 5% 20%

Buffert vård 
och omsorg

Ålder Pedagogisk  
verksamhet

Vård och 
omsorg

Arbets-
marknad

Buffert ped 
verksamhet

 
4.2.4 Buffert för pedagogisk verksamhet samt vård och omsorg 
Kvarvarande medel av prognostiserade schablonersättningens tredje t o m 
sista delutbetalning fördelas enligt fördelningsmodell 2 och innebär att hälften 
av schablonersättningen används till verksamheten innevarande 
verksamhetsår och andra hälften flyttas fram till tredje etableringsåret. 
Anledningen är att kommunen erhåller en etablering för två år men att det 
enligt skollagen exempelvis anger att en elev är nyanländ under fyra år. Det 
innebär att alla medel som kommunen erhåller inte kan förbrukas utan måste 
användas under en längre period.  Här fördelas schablonen utifrån vilken ålder 
som är aktuell, vilket gör att nyanlända i åldern 0-19 år hanteras hundra 
procent inom den pedagogiska verksamheten och att nyanlända som är 65 år 
och äldre hanteras inom vård och omsorg. En nyanländ som har åldern 20-64 
år fördelas enligt fördelningsmodell 1 som en mer generell fördelning.  
 
Fördelningsmodell 2 

0-19 50% 50%
20-64 30% 30% 15% 5% 20%
65- 50% 50%

Pedagogisk  
verksamhet

Vård och 
omsorg

Arbets-
marknad

Buffert ped 
verksamhet

Buffert vård 
och omsorg

Ålder

 
4.3 Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd   
Ersättningen för initiala kostnader ska tillfalla försörjningsstödet fullt ut. 
 
4.4 Utfall för år 2016 enligt ny fördelningsmodell 
Enligt förslaget på fördelningsmodell skulle 2016 års beräknade helårs-
prognos på 10 114 130 kronor för ersättningar för nyanlända fördelas enligt 
nedan: 

 
Fördelning

Central buffert 2 577
Integrationshandläggare 530
Samhällsorientering 141
Tolkkostnader för etableringen 300
Ekonomiadministration 20
Buffert pedagogisk verksamhet etableringsår 3 och 4 2 090
Buffert vård och omsorg etableringsår 3 och 4 948
Kvar till verksamheten att fördela 2016 enligt ny 3 508  
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Nedan redovisas beräknade utfallet för verksamheterna exklusive buffert och 
övergripande kostnader så som integrationshandläggare och samhälls-
orientering enligt beräkningarna för år 2016.  
 

Pedagogisk 
verksamhet

Vård och 
omsorg

Arbetsmarknad

Schablonersättning 2 090 094 717 458 230 435
Ersättning för initiala kostnader 0 470 000 0
Summa inkomster 2 090 094 1 187 458 230 435
 
4.4.1 Utfall per buffert år 2016 
Av de schablonersättningar som inkommer under år 2016 uppstår det tre olika 
buffertar; central buffert, buffert för pedagogisk verksamhet samt buffert för 
vård och omsorg.  
 

Fördelning
Central buffert för kommande år (40%) 1 031
Central buffert till innverande år (60%):
Buffert pedagogisk verksamhet etableringsår 3 232
Buffert pedagogisk verksamhet etableringsår 4 232
Buffert vård och omsorg etableringsår 3 155
Buffert vård och omsorg etableringsår 4 155

Buffert pedagogisk verksamhet etableringsår 3 1 277
Buffert pedagogisk verksamhet etableringsår 4 1 277
Buffert vård och omsorg etableringsår 3 629
Buffert vård och omsorg etableringsår 4 629
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Förutsättningar för att bygga simhall m m, dnr KS 15/00344 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 242 
Förstudieanalys och beslutsunderlag för simhall i Hällefors - Våren 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-22 § 100 
Upphandlingsunderlag, daterat 2016-05-30 
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-14 § 212 
Driftkalkyl för simhallsprojektet, daterad 2016-09-24 
Likviditetskalkyl för simhallsprojektet, daterad 2016-09-24 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat bygglovshandling och 
förfrågningsunderlag för konstruktion av simhall enligt uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-11-24, och med materialet erhållit bygglov och 
genomfört upphandling. Förvaltningen har utvärderat anbud och lämnat 
tilldelningsbesked till en entreprenör.  
 
Tilldelning har skett till Tommy Allström Bygg AB i Lindesberg, och 
kontraktssumman uppgår till 68 950 000 kronor. Kostnader för oförutsedda 
utgifter t ex vid markarbeten kan finnas. 10 procent utöver kontraktsumman är 
en volym som är en rimlig beräkningsgrund.    

 
Om kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal och 
fullfölja bygget av en simhall, kan arbetet med avtalstecknande och senare 
konstruktionsarbeten starta omgående. Förvaltningen bedömer att optimal 
byggstart för att säkra kvalitén är efter kärlens utgång. Fullständig tidplan 
meddelas senare. 
 
Kommunstyrelsen måste vid beslut om tecknande av avtal också diskutera 
avsättande av medel för offentlig konstutsmyckning motsvarande 0,5 procent, 
vilket ungefär motsvarar 350 000 kronor. Åtgärder i yttre miljön för t ex 
logistik, som tidigare också diskuterats, måste hanteras vidare.  

 
Ekonomi 
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Kommunförvaltningen har sammanställt en driftkalkyl för 
simhallsprojektet där det framgår första årets påverkan på kommunens 
verksamhetsintäkter och -kostnader. Totalt kalkyleras nettokostnaderna att 
utökas med 4,5 miljoner kronor beroende på slutlig investeringskostnad.  
Däremot har förvaltningen inte tagit hänsyn till samhällsekonomiska eller 
andra synergieffekter som en simhall kan medföra, så som lokala 
entreprenörer, fler anställda. Att ett eventuellt avtal kommer att tecknas 
med en lokal entreprenör kommer att ha positiv inverkan på den 
kommunala och regionala ekonomin. Förvaltningen har enbart tagit hänsyn 
till direkta kostnader för skolverksamhetens simundervisning och externa 
intäkter i form av entréavgifter. Förvaltningen har inte tagit hänsyn till 
eventuellt andra positiva konsekvenser för kommunens övriga 
verksamheter så som rehabilitering.  
 
Förvaltningen har sammanställt en likviditetskalkyl för projektet där det 
framgår hur investeringsbeloppet likvidmässigt ska betalas. Totalt räknar 
förvaltningen med att kommunen maximalt behöver nyupplåna 30 miljoner 
kronor vid en investeringsvolym på 69 miljoner kronor, vilket motsvarar 
43,5 procent. Antagandet om nyupplåningsbehov bygger på nu kända 
prognoser vad gäller kommunens drift och investeringskostnader.  
 
Byggstöd under byggtiden är upphandlat av Projektengagemang, som 
också varit stöd tidigare i processen. Uppdraget upphandlades som en 
option vid ett kommunalt beslut att genomföra byggnationen, och avtal 
som eventuellt tecknas bedöms under året kosta 303 tkr. 

 
Folkhälsa 
Förvaltningens bedömningar kring folkhälsan finns redovisade i det 
bifogade beslutsunderlaget. 

 
Miljö 
Förvaltningens bedömningar kring miljön finns redovisade i det bifogade 
beslutsunderlaget. 

 
 

Förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en investeringsplan för 

åren 2017-2026 utifrån investeringsbehov och finansiella förutsättningar. 
 
Alternativ 1: 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bygga en simhall enligt inkommet 

anbud. 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att löpande informera om projektet. 

 
- Hällefors kommun får nyupplåna maximalt 30 miljoner kronor med en 

investeringsvolym på 69 miljoner kronor. 
 
Alternativ 2: 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet och dess 

konsekvenser då en simhall inte byggs, utifrån verksamhetsbehovet inom 
området skola och fritidsverksamhet. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker kortfattat. 
 
Per Karlsson (M) ställer fråga gällande markundersökning vilken besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Per Karlsson (M) ställer frågor gällande vad som ingår i upphandlingen och 
om andra anbudsgivare vilka besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar kring driftkalkyl baserat på en 25-årig 
avskrivningstid. 
 
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande kostnader för bussresor till 
Lindesberg för rehabiliteringsbad vilken besvaras av tf kommunchef Tommy 
Larserö. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande extern upplåning vilken besvaras 
av Jessica Jansson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande beslutsalternativ 2 vilken 
besvaras av Cristina Johansson (M) och Jessica Jansson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar på beslutsalternativ 2. Allan Myrtenkvist (S), 
Per Karlsson (M), Ronnie Faltin (S) och Christina Johansson (M) yrkar på 
beslutsalternativ 1. 
 
Hans-Otto Pohlmann (GL) önskar till protokollet att han stöder 
beslutsalternativ 1. 
 
Ronnie Faltin (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) önskar till protokollet att 
beslutsunderlaget är väl genomarbetat. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer beslutsalternativ 1 mot 
beslutsalternativ 2 och finner att alternativ 1 vinner bifall. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en investeringsplan för 
åren 2017-2026 utifrån investeringsbehov och finansiella förutsättningar. 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bygga en simhall enligt inkommet 
anbud. 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att löpande informera om projektet. 

 
Hällefors kommun får nyupplåna maximalt 30 miljoner kronor med en 
investeringsvolym på 69 miljoner kronor. 
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SAMMANFATTNING 
 
Kommunförvaltningen har efter Kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2015 och på Kommunstyrelsens uppdrag från november 2015 utrett 
förutsättningarna för att bygga en simhall i kommunen. Utredningen omfattar 
en förstudie, en projektering med påföljande förfrågansunderlag och ett 
sammanfattande beslutsunderlag. 
 
Förstudien har tagit fram de krav som verksamheter kommer att ställa för att 
kunna använda simhallen. Utifrån dessa och de politiska grundkrav som 
lämnades i uppdraget har en kravprofil för anläggningen skapats. 
 
Anläggningen ska sammanfattningsvis vara placerad vid Hällevi, gå att förena 
med ”Vision Hällevi” och använda spillvärme från ishallen. Anläggningen 
ska också innehålla en del för utomhusombyte för skola och fotboll. Vidare 
ska bassängerna vara anpassade efter skolans krav på simundervisning och 
simskola, samtidigt som också till exempel rehabilitering för omsorgen ska 
vara möjlig. 
 
Projekteringen har resulterat i en anläggning som planeras för att vara i drift 
7-8 månader om året och ha ungefär 30 000 badande besökare. Två 
stålbassänger, en 25 meters för simning och en 12,5 meters med högre 
temperatur och variabel botten för rehabilitering kommer att finnas.  
 
Bruttokostnad för anläggningen i full drift kommer att bli ungefär 3 400 tkr 
per år, inberäknat kapitalkostnader, personalkostnader och driftskostnader. 
Möjliga intäkter finns, men dessa understiger troligen 500 tkr på årsbasis. 
Kostnads- och intäktskalkylen och den totala kostnaden för anläggningen får 
bedömas utifrån kvalitativa aspekter i anläggningen snarare än utifrån 
nettokostnaden för kommunen. 
 
Förvaltningen rekommenderar att anläggningen byggs i egen regi med 
totalentreprenad och fastprisupphandling. Driften föreslås i utgångsläget ske i 
egen regi. 
 
Förvaltningen bedömer också att kommunen om simhallen ska byggas, i ett 
tidigt skede måste inleda plandiskussioner kring infrastruktur i området kring 
Hällevi. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Hällefors kommun har i kommunen inte någon simhall för simträning. Den 
simhall som byggdes i Loka på 1980-talet, och som nyligen renoverats, är inte 
tillgänglig för skolornas simträning eller motionssimning i någon högre grad.  
 
I samband med att grundskolan pekat ut den bristande simkunskapen som en 
stor orsak till den låga måluppfyllelsen i skolan, samt efter flera 
drunkningsolyckor och tillbud, beslutade kommunfullmäktige i budgetarbete 
inför 2016 att avsätta medel för att undersöka förutsättningarna för en simhall i 
kommunen.1 
 

 
 
Bild 1. 12 elever av 75 i år 9 har brister i måluppfyllelsen i simning i ämnet Idrott och hälsa 
fortfarande under höstterminen i år 9.2   
 
Kommunförvaltningen fick i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa 
uppdraget.3 Uppdraget avsåg samtliga aspekter i kommunens verksamhet som 
påverkas av badverksamheten men också framtida kostnader och 
förutsättningar i en eventuell anläggning. 
 
1.2  Uppdragsbeskrivning 
 
Utredningen består i tre delar; förstudie, förfrågningsunderlag och 
beslutsunderlag. I utredningen ingår således både förstudien, underlag för 
upphandling (projektering) och det färdiga erbjudandet till kommunen. 
 
Eftersom Kommunstyrelsen inte har lämnat något specificerat budgetbelopp 
för konstruktion eller framtida drift, gjorde kommunförvaltningen tidigt 
bedömningen att ett komplett beslutsunderlag bör innehålla prissatta offerter på 
en komplett anläggning enligt kommunens behov. Arbete med förstudie och 
förfrågningsunderlag ska alltså resultera i faktiska anbud från entreprenörer. 

                                                      
1 ”Strategisk planering för Hällefors Kommun 2016-2020 och budget för år 2016” 
Kommunfullmäktige 2015-06-09 § 118: 
(dnr KS 15/00180) 
2 Rapport om måluppfyllelse i Idrott och Hälsa i år 9. Grundskolan. Ögonblicksbild, 
InfoMentor.  
3 ”Framtagande av förfrågningsunderlag för simhall”, Kommunstyrelsen 2015-11-24 § 242 
(dnr KS 15/00344) 
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Anbudspriset kan sedan i och med detta beslutsunderlag vägas mot effekterna i 
kommunen.  
 
I arbetet med förstudien och förfrågningsunderlaget har följande delar ingått: 
 
- Nulägesanalys 
- Behovsanalys 
- Besöksanalys 
- Omvärldsanalys 
- Kostnads- och intäktsanalys 
- Analys av drifts- och ägandeformer 
 
Utifrån förstudien, offerten och föreliggande arbete, bland annat innefattande 
tänkt driftsform och framtida kostnader, lämnar kommunförvaltningen förslag 
på utformning av anläggning. Detta har omfattat beräkningar av: 
 
- Byggkostnader 
- Driftkostnader 
- Besöksprognoser 
- Kostnader och intäkter 
- Årlig nettokostnad för Hällefors kommun. 
 
Denna rapport utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och 
offertinnehållet det sakunderlag som tillhandahålls för politiska beslut.  
 
1.3  Metod 
 
Arbetet med utredningen har genomförts i projektform av 
kommunförvaltningen i Hällefors Kommun.  
 

 
 
Bild. Projektets ursprungliga kommunala organisation. Ur beslutsunderlag inför 
uppdragsstart.4 
 

                                                      
4 Projektrapport 2015-09-08 Kommunförvaltningen 
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För arbetet med tekniska specifikationer och förfrågningsunderlag har tekniska 
konsulter anlitats som stöd.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      

5 Avtal gällande framtagande av förfrågningsunderlag Kommunförvaltningen 
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2  NULÄGESANALYS 
 
2.1 Hällefors kommun 
 
Hällefors Kommun tillhör Örebro län. Örebro län har 291 000 invånare, varav 
ungefär 7 000 i Hällefors. Kommunens yta är 990 kvadratkilometer och 
invånarna är fördelade på i huvudsak två tätorter, Hällefors och Grythyttan. I 

Hällefors kommun finns närmare 400 sjöar och vattendrag. 
 
I Hällefors finns företag med gamla anor och näringslivet visar en stor 
mångfald inom besöksnäring, livsmedel, industri, teknik och logistik. 
 
Sedan urminnes tider har skogen och naturen runt Hällefors varit främsta  
källan till utkomst för invånarna. Sjöar och vattendrag med tillgång på fisk, 
skogar som förutom råvaror till gruv- och träindustrin även tillhandahållit bär 
och vilt har gjort det möjligt att lättare finna sin överlevnad området. I dagens 
Hällefors finns fortfarande järnet och stålet kvar och en av kommunens största 
arbetsgivare är Ovako Steel AB. 
 
Kommunen har de senaste decennierna omstrukturerats mot att tillhandhålla 
mer upplevelsebaserade näringar, främst inom måltidindustrin.  
 
Ett brett föreningsliv finns också i kommunen. 
 
2.1.1  Befolkningsutveckling 
 
I Statistiska Centralbyråns (SCB) prognoser över befolkningsutvecklingen 
mellan 2015 och 2035 förutspås en nedgång i invånarantal från dagens 7 000 
till ungefär 6 400.6  
 

 
Tabell 1: Befolkningsprognosen i sammandrag 2015 – 2035. 

                                                      
6 www.scb.se 
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Åldersstrukturen i kommunen är som i många andra glesbygdskommuner 
ogynnsam, och bedömdes av SCB på följande sätt: 

 
Tabell 2: Befolkningspyramid för Hällefors kommun åren 2014 och 2035. Andel (i procent) av 
befolkningen i olika åldersklasser 
 
De prognoser som lämnats ovan inbegriper inte det senaste årets stora tillflöde 
av nyanlända invånare. De senaste prognoserna tyder på att kommunen 
åtminstone under de närmaste åren snarare kommer att öka sin befolkning, för 
att sedan eventuellt återgå till nedgång. Troligare slutmål 2035 är då 
någonstans mellan 6 400 och 7 000. 
 
Andelen unga och andelen äldre kommer att vara högre 2035 än vad som är 
fallet idag. Eftersom den totala mängden invånare går ner kommer troligen 
antalet unga och äldre vara i stort sett konstant, förutom att antalet mycket 
gamla kommer att öka i någon mån. 
 
Bedömningar att elevgrupper kommer att vara konstanta under en mycket lång 
tid stämmer med kommunförvaltningens egna tidigare bedömningar. I det 
fortsatta arbetet med denna analys kommer antalet invånare i Hällefors 
betraktas som så stabilt att vidare hänsyn inte behöver tas till detta för 
beräkningar under simhallens förväntade livslängd. Förändrat invånarantal 
förväntas bidra mindre till volymändringar i en anläggning än förändrade 
levnadsmönster och vanor i den befintliga populationen. 
 
2.2 Brukaranalys 
 
2.2.1 Skolan 
 
Skolan bedriver idag simundervisning i stort sett uteslutande mot kraven i 
kursplanen för ämnet ”Idrott och hälsa”. Simundervisningen ligger i Hällefors i 
huvudsak förlagd till år 2 i grundskolan. Samtliga elever i år 2 åker fem gånger 
med buss till Filipstad för att få simundervisning. De som efter detta inte 
bedöms uppfylla kraven för simning erbjuds ytterligare upp till fem tillfällen. 
De elever som efter totalt tio resor fortfarande inte bedöms kunna uppnå målen, 
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samt de elever som anländer sent till skolsystemet, erbjuds under hela skoltiden 
extra simresor till simhall för kompletterande undervisning.  
 
Grundskolan använder också simhallar i angränsande kommuner för 
aktivitetsdagar. Detta sker dock på grund av avstånden i mycket liten 
utsträckning. 
 
Gymnasieskolans reguljära undervisning har i egentlig mening inga formella 
krav på simning, utöver det som redan uppfyllts i grundskolan. Specialkurser 
inom bland annat idrott, samt det faktum att många elever anländer sent och 
därmed inte uppnått kraven i ämnet, gör att undervisning i simning 
förekommer även på gymnasienivå. Kompletterande simundervisning sker ofta 
i Filipstad, medan till exempel specialiseringar sker även i Nora, eftersom 
eleverna kan resa dit med busskort.   
 
I förskolan förekommer ingen undervisning i simhall. Vuxenutbildningen 
använder simhall vid enstaka tillfällen, och då främst för elever ur SFI. 
   
2.2.2 Omsorgen 
 
Omsorgen använder i sin verksamhet badanläggningar i liten utsträckning. 
Rehabilitering sker i bassänger företrädesvis i Lindesberg eller Nora. 
Avstånden gör att behandling ofta väljs bort av verksamhet och individer.  
 
2.2.3 Föreningar 
 
Det finns inga formella simföreningar i kommunen. Dykarklubben, 
Friluftsfrämjandet och liknande föreningar är dock potentiella användare i en 
simhall. Deras verksamhet är dock inte styrd mot bassäng.  
 
De individer som idag simtränar i förening gör detta huvudsakligen i Filipstad. 
Det är svårt att uppskatta volymerna, men det rör sig troligen om enstaka 
individer. 
 
2.2.4 Simskola 
 
Någon simskola i egentlig mening har inte förekommit i kommunen de senaste 
åren. Individer som ska gå i simskola använder oftast simhallen och föreningen 
i Filipstad. Exakta volymer är svåra att beräkna, men en rimlig bedömning är 
att omkring en fjärdedel av eleverna i simskolan i Filipstad kommer från 
Hällefors. Detta rör sig i så fall om ungefär 20-30 barn årligen. 

 
2.2.5  Fritiden/allmänheten 
 
Motionssimning sker företrädesvis i simhallen i Filipstad, men även andra 
anläggningar används. Detta rör sig troligen om enstaka individer. Dessa 
individer har dock en högre frekvens av användande än till exempel 
simskoleelever. De är också mera långsiktiga i sitt användande. 
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Familjebad, alltså bad för gäster som vill besöka ett reguljärt badhus, använder 
i dag de anläggningar som finna i de omgivande, större kommunerna, till 
exempel Gustavsvik i Örebro.  
 
2.3 Marknadsanalys 
 
Skolan bedömer att vinsterna med simhallen uppstår om hallen finns i tätorten. 
Bussresor och tidsanpassningar i andra anläggningar skapar ofta de största 
problemen. Trots detta beskriver förvaltningen vilka anläggningar som finns i 
närheten, och hur de kan användas i undervisningen. Förvaltningen gör också 
överväganden kring konkurrens och upptagningsområde.   
 
2.3.1 Upptagningsområde 

 
Upptagningsområdet för en framtida simhall kommer i stort sett uteslutande att 
vara kommunen. I enstaka fall kan skolor eller föreningar från andra 
kommuner använda anläggningen. Efterfrågan på detta bedöms i dagsläget som 
liten. 
 
2.3.2 Simhallar i närområdet  
 
Flera av simhallarna i närområdet är i dåligt skick och i behov av renovering. 
Förvaltningen bedömer inte att några simhallar i omgivningen kommer att 
läggas ner på grund av detta.   
 
Simhallen i Nora 
 
Simhallen i Nora används i enstaka fall, särskilt av gymnasiet. Till Nora går 
reguljär busstrafik, varför elever kan ta sig till anläggningen själva. Restiden är 
dock drygt två timmar (tur och retur). Anläggningen är dessutom uppbokad av 
till exempel skolor i Nora kommun, varför endast strötider kan erbjudas elever 
från Hällefors. 
 
Avgift betalas av skolan. 
 
Gillersklack 
 
Anläggningen i Gillersklack används inte av skolan eller omsorgen. Det är 
troligt att allmänheten i viss mån åker med sina barn till badet i Gillersklack. 
Anläggningen som planeras i Hällefors kommer inte att påverka detta. 
 
Badanläggningar i Lindesberg 
 
Badanläggningarna i Lindesberg används främst av omsorgen, och då via 
Landstinget, för rehabilitering. Restiden till Lindesberg för brukare är minst två 
timmar (tur och retur). Omfattningen är troligen liten, men inte obetydlig. 
 
Anläggningen i Hällefors kommer att skapa möjlighet till vattengymnastik och 
rehabilitering utan resor till Lindesberg.    
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Simhallen i Filipstad 
 
Simhallen i Filipstad används idag för skolans simundervisning. Restiden är 
drygt en timme (tur och retur). Hallen är hårt belastad av undervisning dagtid. 
 
Hallen i Filipstad används också för de barn, ungdomar och vuxna som 
motionssimmar, tävlingssimmar eller lär sig simma i förening. Detta skulle i 
viss mån kunna påverkas av en egen anläggning, under förutsättning att en 
organisation för denna typ av aktiviteter skapas i anläggningen.  
 
Badhuset i Loka 
 
Badhuset i Loka är en Spa-anläggning. Anläggningen i Hällefors påverkas inte 
av denna. Spa-anläggningen är inte tillgänglig för skolans simundervisning. 
Restiden är ungefär 1 timme (tur och retur).  
 
Gustavsviksbadet i Örebro 
 
Gustavsviksbadet i Örebro är ett av nordens största äventyrsbad. Gustavsvik 
ska vid anläggandet av en simhall i Hällefors ses som ett komplement. 
Utsikterna för Hällefors att med någon vinning driva äventyrsdelar i en 
simanläggning med Gustavsviksbadet inom pendlingsavstånd bedöms som 
mycket små.  
 
Restiden till Gustavsvik med buss tar ca 4 timmar (Tur och retur). Med bil 
kortas restiden avsevärt.   
 
Grythyttan resort 
 
Den planerade resorten i Grythyttan kommer inte att planeras för simträning. 
Även dit är skolans restid med buss ca 40 minuter (tur och retur). På samma 
sätt som i fallet med Gustavsvik ska en eventuell anläggning i Grythyttan ses 
som ett komplement för badresor av andra skäl än simträning.  
 
2.3.3 Planer på simhallar 
 
Det finns idag inga planer på ytterligare anläggningar i närområdet som 
förvaltningen känner till. Det nyligen färdigställda Djupadalsbadet i Kumla 
bedöms inte påverka kommunens planer.  
  
2.4 Sammanfattande analys av användare 
 
Förvaltningen bedömer att omkringliggande kommuner i mycket liten 
utsträckning kommer att använda en simhall i Hällefors. 
 
Förvaltningen bedömer att intresset för att använda simhallen för familjebad 
kommer att vara mycket litet, eftersom stora badhusanläggningar finns inom 
bekvämt avstånd i andra kommuner.  
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Förvaltningen bedömer att skolan i hög grad kommer att använda en simhall i 
kommunen.  
 
Förvaltningen bedömer att omsorgen i högre grad än idag kommer att använda 
en simhall i kommunen.  
 
Förvaltningen bedömer att fritiden i form av motionssimning och simskola 
kommer att vara intresserad av att använda anläggningen.  
 
Förvaltningen bedömer att formell föreningsverksamhet med simträning 
åtminstone i ett tidigt skede inte kommer att vara aktuell.  
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3  BEHOVSANALYS 
 
3.1 Krav i anläggningen  
 
3.1.1  Grundkrav från Projektägaren 
 
Projektägaren har lämnat ett antal grundkrav i sitt uppdrag. Grundkraven är 
bara möjliga att bortse ifrån om synnerliga skäl framkommer. Vissa av kraven 
medför att tekniska eller arkitektoniska lösningar från entreprenör krävs. 
 
Utöver de krav som nämns nedan ska entreprenör som grundkrav uppfylla krav 
på anläggningen som ställs i rådande författningar och lagar, oavsett om vi som 
beställare betonar dessa delar eller ej. 
 
De grundkrav som ställdes utifrån projektägaren är dessa: 
 
- Anläggningen ska placeras vid Hällevi och vara tekniskt och funktionellt 

möjlig att bygga ihop med ishallen/vision Hällevi vad beträffar energi och 
lokaler. 

- Anläggningen ska ha omklädningsrum utåt för fotboll (”ersätta 
paviljongen”).  

- Anläggningen ska uppfylla verksamhetskrav för simundervisning, 
motionssimning och rehabilitering. 

 

 
Bild: Placeringen på Hällevi utifrån grundkrav och funktionalitet. Ur förfrågansunderlaget.  
 
3.1.2 Tilläggskrav 
 
Tilläggskrav är krav på anläggningen som projektet har identifierat och som 
inte är förknippat med särskild verksamhet. De identifierade tilläggskraven är 
dessa: 
 
- Vattenmiljöerna ska gå att avskilja och insynsskydda från annan 

verksamhet och varandra. 
- Anläggningen ska vara handikappanpassad. 
- Bassängerna ska gå att använda för olika ändamål under samma tid utan 

störningar. 
 
3.1.3  Funktionskrav 
 
Anläggningen ska vara funktionell för att uppfylla följande behov: 
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- Behov av simskola. 
- Behov av simundervisning för skolan. 
- Motionssimning. 
- Rehabilitering i bassäng.  
- Omklädningsrum för fotboll/utemiljö. 
 
3.1.4  Krav på ytor och rum 
 
För fotboll/utemiljö behövs tre omklädningsrum (Dam, herr och domare), som 
uppfyller fotbollsförbundets riktlinjer för spel upp till division 4. 
Omklädningsrummen bedöms i denna storlek vara tillräckliga för skolans 
uteidrott. 
 
3.2 Krav i bassäng 
 
3.2.1  Skolan 
 
Skolans behov regleras främst i författningarna kring kursplanen i Idrott och 
hälsa i de olika stadierna. Skolan bedömer att tillgång till simträning i lokal 
anläggning i rätt volym kommer att påverka måluppfyllelsen i skolan mycket 
positivt.  
 
För skolan krävs tillgång till träning. I kursplaner i högre stadier nämns 
nödsituationer vid vatten. Skolan bedömer att ett vattendjup på tre meter i 
någon del av anläggningen, för livräddningsträning och hopp, behövs. För att 
uppfylla författningens krav i undervisning räcker det dock med 2,1 meter.  
 
3.2.2 Omsorgen 
 
Omsorgen behöver för rehabilitering högre vattentemperatur. I övrigt krävs 
vattendjup motsvarande omkring 1,5 meter. 
 
Omsorgen behöver stor tillgänglighetsanpassning till rehabiliteringsbassäng.  
 
3.2.3 Föreningar 
 
Några speciella föreningar att ta hänsyn till beträffande simning finns inte.  
 
3.2.4 Simskola 
 
Förvaltningen bedömer att utrymme för simträning för yngre/simskola måste 
finnas. För simskola krävs bassäng med botten på omkring 0,8-1,2 meter. 
 
3.2.5 Fritiden/Allmänheten 
 
Förvaltningen bedömer att allmänheten kommer att ha ett intresse för 
simträning. I huvudsak har förvaltningen tagit hänsyn till behov av 
motionssimning, där bassänglängden, också i samband med skolans krav, minst 
omnämns som 25 meter. 
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3.3 Krav i bassäng 
 
De krav som ställs i bassäng verksamheterna är följande  
 
Längden bör vara minst 25 meter. 
Bredden bör vara motsvarande 4 banor. 
Det ska vara 2,1 meters djup i någon del. 
Mindre samlingsplats/läktare med plats för cirka 24 elever, motsvarande en 
klass. 
Temperaturen i någon del bör vara 32-34 grader. Botten i grundaste delen bör 
vara 0,6-0,8 meter. 
 
Eftersom kraven i sig inte verkar förenliga bedömer projektledaren att det 
optimala spåret är två bassänger. 
 
Bassäng 1, krav: 25 x 4 banor. Minst 2,1 meters djup i någon del.  
 
Bassäng 2, krav: (ca) 6,5 x 12. Variabel botten mellan 0,6 och cirka 1,5 meter. 
 
Andra lösningar kan vara tänkbara. 
 
3.4 Övriga ställningstaganden 
 
I övriga ställningstaganden diskuteras till exempel överväganden beträffande 
material, energi och tillgänglighet. I huvudsak följer de bedömningar som 
gjorts den kommunala policyn och riktlinjen för upphandlingar och inköp i 
Hällefors Kommun.7 Även de direktiv och specifikationer som angivits i 
uppdraget från Kommunstyrelsen innefattas. 
 
3.4.1 Material 
 
3.4.1.1  Funktionalitet 
 
Materialval i anläggningen kommer i huvudsak att bygga på materialets 
funktionalitet i byggnaden. Material som väljs ska vara de mest 
kostnadseffektiva som kan erbjudas till den miljö de ska prestera i.  
 
3.4.1.2 Klimatpåverkan, miljö och livscykelperspektiv 
 
De material som väljs ska utifrån ovanstående funktionalitet vara de minst 
klimatpåverkande. Redan i kommunens policy för upphandling står att 
livscykelperspektivet ska vara grundläggande vid beräkning av 
kostnadseffektivitet. Detta blir viktigt inte minst vid val av material i bassäng.  
 
Miljökrav ska följas enligt kommunens riktlinjer.  
 
 

 

                                                      
7 Kommunal policy (A-E-0900) och riktlinje (B-E-0900) för upphandling i Hällefors 
Kommun. Kommunförvaltningen 
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3.4.1.3 Estetik 
 
Materialval i anläggningen kommer bara att hanteras estetiskt ur ett 
arkitektoniskt perspektiv. Arkitekten kommer att hantera de materialval som 
gjorts utifrån ovanstående perspektiv och rita en anläggning utifrån detta.  
 
Inga krav på materialval ur till exempel lokalt perspektiv kommer att ställas. 
 
3.4.2 Energi 

 
Energiåtgången i en simhall är stor. Även om en värmeväxling mot ishallen gör 
nettoökningen av energi vid Hällevi liten, så skulle denna överskottsenergi 
kunna användas till annat. Energiåtgången i en simhall ska alltså i 
klimathänseende räknas som en ökad belastning – att anläggningen vid Hällevi 
i sig inte utökar energikostnaden i någon större utsträckning beror snarast på att 
anläggningen tidigare inte varit optimerad ur energisynpunkt. 
 
Hallen kommer att använda i huvudsak spillvärme från ishallen och fjärrvärme. 
El kommer att användas till i huvudsak elektrisk utrustning.  
 

 
 
Bild. Beräknad VåV/”Rest 1” från ishallen kylsystem, Ur ”Energi & Kylanalys” 
sammanställning (Bilaga). Beräknad energitillgång från återvinning är 355 MWh per år, till 
ett beräknat värde av 170 tkr.8 
 
3.4.2.1 Sekundära effekter 
 
Även om anläggningen i sig inte är klimatneutral, trots att den utifrån dagsläget 
går att konstruera i stort sett utan nettoökning i energiåtgång, finns positiva 
miljöeffekter i sekundära perspektiv. De främsta vinsterna är uteblivna bil- och 
bussresor till andra anläggningar, både privat och i skolan. 10 bussresor per 
klass i år 2 och sedan ytterligare 2-3 stycken par klass under grundskolan 
resulterar i mellan 50 och 100 bussresor tur- och retur till Filipstad (300-600 
mil/år). Dessutom tillkommer ett stort antal privata resor, till exempel för 
simskola och motionssimning. Eftersom simskolor är mycket frekventerade går 

                                                      
8 Hällevi Ishall- Utredning nytt kylsystem  Energi & Kylanalys 
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det att basera ett räkneexempel på 50 bilar i veckan under 40 veckor, 
motsvarande 2000 bilar och 12000 mil per år.     
 
3.4.3 Tillgänglighet  
 
För tillgänglighet till anläggningen gäller för bygglov att Boverkets regler följs. 
Eftersom anläggningen projekteras för rehabilitering och funktionshindrade 
kommer vissa avsteg i förstärkande riktning att ske. I vissa fall kommer även 
förberedelser för eventuellt skärpta krav eller ytterligare möjligheter till 
anpassningar att göras. 
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4 FÖRSLAG TILL NY ANLÄGGNING 
 
4.1 Lokalprogram ur kravanalysen 
 
Utifrån behovsanalys och kravprofil är uppfattningen att en tänkt anläggning 
bör innehålla följande huvudsakliga delar: 
 
- Simträningsbassängrum 
-  REHAB/simskolebassängrum 
- Omklädningsrum för simning  
- Omklädning för fotboll/utomhusaktivitet för skolan 
- Entréfunktion 
- Personalutrymmen 
- Tillhörande förrådsutrymmen 
- Övriga utrymmen för teknisk utrustning  
 

 
Bild. Tidig ritning över bassängplanet i anläggningen. Ur förfrågningsunderlaget. 
 
4.2 Bassänger och bassängytor 
 
4.2.1 Stora bassängen 
 
Stora bassängen planeras till 25x8,80 meter (4 banor). Temperaturen kommer 
att vara 28 grader. Kortsidorna upphöjs, delvis för att vara förberedda för 
startpallar. Djupet i bassängen kommer att i den djupaste delen vara 2,1 meter. 
Bottnen blir sluttande.  
 
Maximala antalet badande i bassängen samtidigt uppgår till 32.  
 
Bassängen byggs i stål, vilket tillåter att den kan torrläggas i perioder.  
 
4.2.1.1 Bassängrummet 
 
I bassängrummet till stora bassängen finns en samlingsläktare. 
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Bassängrummet går att avskilja/insynsskydda från övriga ytor. Till 
bassängrummet ansluts påklädd bastu. 

  
4.2.2  Lilla bassängen 
 
Lilla bassängen byggs 8x12,5 meter. Temperaturen kommer att vara konstant 
34 grader.  
Bottnen kommer att vara höj- och sänkbar 0-2,1 meter. I anslutning till 
bassängen byggs en lift för funktionshindrade. 
 
Maximala antalet badande är 18-20.  
 
4.2.2.1  Bassängrummet 
 
Bassängrummet går att avskilja/insynsskydda från övriga ytor. Till 
bassängrummet ansluts påklädd bastu. 
 
4.3 Omklädningsrum för simning 
 
Omklädningsrummen för simning byggs för 30 + 30 badande. 
Omklädningsrummen är försedda med låsbara skåp, i övrigt utrustade enligt 
standard.  
 
Tillgång till extra omklädningsrum för särskilda individanpassade situationer 
finns. 
 

 
Bild. Fasadritning mot söder och norr. Ur förfrågningsmaterialet. 
 
4.4 Omklädningsrum för utomhusaktiviteter 
 
För fotboll/utemiljö planeras tre omklädningsrum (Dam, herr och domare), 
som uppfyller fotbollsförbundets riktlinjer. Omklädningsrummen bedöms i 
denna storlek vara tillräckliga för skolans uteidrott. 
 
Omklädningsrummen kan efter viss anpassning användas i anläggningens 
interna miljö, till exempel för ombyte till simhall eller ishockey.  
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4.5 Entréfunktion 
 
Entréfunktionen består i projektets första fas enbart av ett vindfång och en 
mindre samlingsyta. En sluss till ishallen med tillhörande receptionsdel 
förbereds vid ritning, men konstrueras inte. 
 
4.6 Personalutrymmen 
 
Personalutrymmen för drifttekniker och undervisande personal kommer att 
finnas. 
 
4.7 Förrådsutrymmen 
 
Förrådsutrymmen för verksamheten kommer att finnas. 
 
4.8 Övriga utrymmen 
 
Utrymmen för teknisk utrustning och drift av anläggningen kommer att finnas. 
 
4.9 Yttre miljö 
 
Den yttre miljön vid anläggningen på idrottsplatsen har inte projekterats. 
Parkeringsplatser, gräsmattor och gångstråk kommer att kräva insatser. Marken 
runt byggnaden kommer efter konstruktion att återställas. 
 
4.10 Sluss 
 
Den framtida slussen till ishallen har inte projekterats eller ritats i 
förvaltningens förslag. Ritning och utförande av denna bedöms rymmas inom 
Vision Hällevi, och kan bli ett framtida uppdrag. Övrig projektering, till 
exempel rörande el, förbereder för en framtida konstruktion av sluss. 
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5 BESÖKSANALYS 
 
I besöksanalysen beskrivs den framtida anläggningens förväntade antal besök. 
Förväntningarna bygger på de specifikationer som finns i beslutsunderlaget för 
simhallen, rörande till exempel dimensionering och aktiviteter. 
Förväntningarna kommer i sin tur att bilda underlag för driftskalkyler 
beträffande både kostnader och eventuella intäkter. 
 
5.1 Verksamhetsomfattning och besöksprognos 
 
De verksamheter som förväntas komma att använda simhallen preciseras 
nedan. 
 
5.1.1 Skolan 
 
Grundskolan förväntas använda simhallen främst under vinterhalvåret oktober 
– april. Antalet elever i grundskolan och förberedelseklass är ungefär 700. 
Varje elev bedöms nyttja anläggningen vid ungefär 15 tillfällen under året. 
Detta motsvarar 10 500 besök. 
 
Gymnasieskolan har omkring 150 elever i ungdomsskolan. Eleverna förväntas 
nyttja anläggningen främst i år 1 och 2, men motsvarande 1 500 besök 
förväntas. 
  
Vuxenutbildningen förväntas nyttja anläggningen i låg grad. 500 besök bedöms 
rimligt, främst från SFI. 
 
Förskolan bedöms använda simhallen i viss mån, och då i olika omfattning per 
avdelning. 300 förskolebarn bedöms använda anläggningen totalt till omkring 1 
500 besök. 
 
Kulturskolan och fritidsverksamheten bedöms nyttja anläggningen i viss mån. 
1 500 besök årligen bedöms rimligt. 
 
Totalt bedöms skolan således stå för omkring 16 000 besök per år.    
 
5.1.2 Omsorgen 
 
Omsorgens användande är troligen främst i rehabiliteringsbassängen, för 
rehabilitering och vattengymnastik. Ett pass om dagen med 10-15 besökande 
bedöms som rimligt. Antalet besökande ur denna kategori bedöms till omkring 
3 000.  
 
5.1.3 Allmänheten 
 
Allmänhetens användande av anläggningen kan delas upp i 
föreningsverksamhet, motionssimning och öppet bad. 
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5.1.3.1 Föreningsverksamhet 
 
Föreningsverksamhet beskriver aktiviteter i grupp utförd under ledning och 
översyn. Ledningen kan vara ideell, föreningsanknuten eller kommunal. 
 
Till föreningsverksamhet hör simskola. En fungerande simskola kräver ledare 
och funktionärer. Förvaltningen har svårt att bedöma om någon organisation 
kring detta kommer att uppstå. Bedömningen görs att behovet av simskola för 
barn kommer att minska eftersom skolan tillhandahåller simundervisning. Det 
är dock troligt att ett behov kommer att kvarstå. Förvaltningen bedömer att 50 
% av åldersklassen kommer att delta i simskola, och att denna kommer att pågå 
under minst 20 gånger, under åren 3-7. Detta motsvarar ungefär 1 000 
besökande per år.    
 
Förvaltningen har svårt att bedöma om någon aktiv förening i anläggningen 
kommer att starta, eller om till exempel förening från annan ort förlägger 
regelbunden träning till komunen. 
 
Till föreningsverksamhet hör också olika typer av vattengymnastik och 
träningsgrupper. Det är svårt att bedöma även omfattningen av denna typ av 
verksamhet. Det är dessutom svårt att förutsäga om verksamheten är 
kostnadseffektiv. 
 
5.1.3.2 Motionssimning 
 
Volymer i motionssimning är svår att bedöma. Hallen med motsvarande 4 
banor kommer att kunna bära 15-20 motionärer samtidigt. Om intresset blir 
stort, är det tänkbart att motionssimning på morgonen (6-8) under en eller flera 
veckodagar kan vara aktuellt. Även kvällstid kan detta vara aktuellt, till 
exempel mellan 17-20 en eller flera dagar i veckan. Hänsyn måste då tas till 
om hallen måste vara bemannad, samt om kostnaden för driften överstiger 
intäkten under öppettiden. Motionssimning förväntas locka i genomsnitt 10 
personer i timmen under 20 timmar i veckan, vilket ger ungefärligt antal 
besökande 7 200. 
 
5.1.3.3 Öppet bad 
 
Öppet bad är verksamhet som förknippas med badhus och aktivitetsbad. Öppet 
bad kan innehålla variationer av vattenlek, motionssim och simträning, utan 
översyn eller gruppstyrning. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att 
styras av om det är möjligt av ekonomiska skäl, det vill säga om intäkter i 
verksamheten överstiger kostnader i att ha öppet. Denna typ av verksamhet 
ställer utökade krav på personal i hallen. 
 
5.1.3.4 Omklädningsrum för fotboll och utomhusaktivitet 
 
I omklädningsdelen beräknas sommartid 3 lag per dag (60 personer) att 
använda omklädningsdelen. Totalt blir detta under ungefär 200 dagar 12 000 
besökare. 
 
För skolan bedöms besökande till ungefär 4 klasser per dag under 100 dagar 
per år, vilket motsvarar 10 000 besök. 
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5.2 Öppettider 
 
Simhallen projekteras i huvudsak för skolans verksamhet. Skolan kommer att 
ha tillträde till hallen mellan 08.30 och 16.00 på vardagar enligt önskat 
skolschema. Omsorgen kommer att ha tillträde till rehabbassängen i den mån 
skolan inte behöver denna för simskola, också detta enligt schema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ett exempel på schema. Tillträde för motionssimning under flera dagar i veckan föreslås 
innan 08.30 och efter 16.00. Öppettider för övriga typer av gruppaktiviteter enligt 
överenskommelse. 
   
5.3 Prissättning 
 
Prissättning vid enstaka besök blir givetvis bara aktuell om aktiviteten finns. 
Skolverksamheten har i detta avsnitt ingen prissättning. Förslag på prissättning 
kommer att ges för enstaka besök, kortlösningar och hallhyra för hela hallen. 
Diversifiering mellan hallar kommer att ske. Vid föreningsstyrda aktiviteter får 
beslut om hallhyra eller inträde diskuteras separat. 
 
Förslagen på prissättning ska användas för vidare arbete med 
kostnadsberäkningar, och är inte ett heltäckande underlag för senare 
prissättning i anläggningen.  
 
Förslag till eventuell prissättning (oavsett bassäng): 
  
   Enstaka 12-kort Årskort 
Småbarn  (0-2) Fri entré 
Barn    (3-6) Fri entré 
Ungdom  (7-17) 30 300 1800 
Vuxen (18+) 50 500 3000 

Stora bassängen 
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
06.00 Motion   Motion   Motion     
07.00 Motion 

 
Motion 

 
Motion 

 
Motion 

08.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Motion Motion 
09.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Motion   
10.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Motion Simskola 
11.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan 

 
Simskola 

12.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan 
 

  
13.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan 

 
  

14.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Vattengympa 
15.00 Skolan Skolan Skolan Skolan Skolan Vattengympa 
16.00 Fritids Motion Motion 

   
  

17.00 Fritids Motion Motion Vattengympa 
 

  
18.00   Motion Motion Vattengympa 

 
  

19.00   
     

  
20.00   

     
  

21.00               
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Motionsbassäng  Rehabbassängen Båda  
 
Förening 1000/h  750/h  1500/h 

 
5.4 Sammanfattande besöksprognos 
 
Sammanfattningsvis bedöms antalet besökare i baddelen av anläggningen till 
27-30 000 om året. Antalet besökande i omklädningsdelen bedöms till 20-
22 000.  
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6 EKONOMI 
 
Ekonomin i en framtida simhall beror av flera saker. Intäkterna i anläggningen 
beror av de olika sätt anläggningen inbringar pengar från besökare eller andra 
organisationer. 
 
I den ekonomiska redogörelsen ingår ett avsnitt som hanterar de kostnader i 
verksamheten som kvarstår om en anläggning motsvarande simhallen i detta 
läge inte konstrueras.  
 
6.1 Investering 

 
6.1.1 Finansiering och likviditet 
 
För planering kring likviditet och finansiering hänvisas till ekonomienheten.  
 
6.2  Kostnads/intäktsanalys 
 
6.2.1 Kostnader  
 
De årliga kostnaderna beror av kapitalkostnaden (investeringskostnad + 
internräntan) och driftskostnaderna i anläggningen. 
 
6.2.1.1 Kapitalkostnad 
 
Till kapitalkostnad räknas internränta och avskrivningar på investeringen. Som 
internränta används i exemplet 2 %. Avskrivningen görs i exemplet på 32 år. 
 

    År 1 År 2 År 3 
Investeringskostnad (tkr)   

 
  

  
 

  
 

  
50 000 tkr Ränta 1 000 970 940 
  Avskrivning (Rak) 1 563 1563 1563 
  Tot (Kapitalkostnad) 2 563 2533 2503 
  

 
  

 
  

40 000 tkr Ränta 800 775 750 
  Avskrivning (Rak) 1 250 1250 1250 
  Tot (Kapitalkostnad) 2 050 2025 2000 
  

 
  

 
  

30 000 tkr Ränta 600 581,25 562,5 
  Avskrivning (Rak) 937,5 937,5 937,5 
  Tot (Kapitalkostnad) 1537,5 1518,8 1500 

 
Tabell. Exempel på ungefärlig kapitalkostnad med internränta på 2 % och rak avskrivningstid 
på 32 år. 
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6.2.1.2 Personalkostnad och bemanning 
 
Bemanningen i simhallen utgår förutom kostnadsperspektivet från 
verksamhetsspecifika krav och driftskrav. 
 
Det är rimligt att driftspersonal öppnar och stänger hallen. Det kan i vissa 
lägen, t ex vid föreningsdrivet tidigt motionssimning vara annan personal än 
driftspersonalen som öppnar anläggningen.  
 
Verksamheten kommer såsom den idag planeras inte att erbjuda simlärare, 
instruktörer eller badvakt i anläggningen. 
 
Driftspersonal kommer också att behöva utföra daglig tillsyn, liksom utföra 
underhåll och planera framtida insatser. Bedömningen är att ungefär 150-200 
% tjänst, fördelade på flera personer, kommer att krävas på sikt. 
 
Svårigheten med bemanningen i en simhall är den delade tjänsten för öppning 
och stängning, samt med toppar och dalar i verksamheten under året. 
Samverkan med befintlig vaktmästarorganisation, inte minst på Hällevi, måste 
eftersträvas.  
 
En vaktmästare/drifttekniker bedöms kosta ungefär 500 tkr per år. 
 
6.2.1.3 Driftkostnader vid full drift 
 
Till driftskostnader räknas förbrukning av energi och vatten, samt sedvanligt 
underhåll. 
 
6.2.1.3.1 Energianvändning och kostnad 
 
Simhallsbyggnaden förväntas förbruka ungefär 670 MWh energi, fördelat på el 
och fjärrvärme.9 Huvuddelen av energianvändningen är fjärrvärme. Priset på 
fjärrvärme i kommunen är vid baslast 275 kronor per MWh. Huvuddelen av 
fjärrvärmen kommer att förbrukas till detta belopp. Total kostnad för energin 
beräknas utifrån detta till 180-200 Tkr. Av detta kan ungefär hälften återvinnas 
från ishallens kylanläggning. Beräknad kostnad för energi till simhallen blir 
omkring 100-200 Tkr per år. 
 

                                                      
9 Energiberäkning av Hällefors Simhall Projektengagemang. Bilaga 4 
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Tabell: Tabell över beräknad energiförbrukning i den tänkta anläggningen utifrån 
förutsättningarna som angivits. Ur Projektengagemangs utredning. (Bilaga)  

 
6.2.1.3.2 Vattenanvändning och kostnad 
 
Bassängvolymerna är 420 m3 respektive 180 m3. Påfyllning en gång och ett 
kalkylerat driftstopp årligen förbrukar 1 200 m3 vatten.  
 
Vattenförbrukningen i bassäng har beräknats till ca 200 l/badande och dygn 
(avblödning). Detta ger en ungefärlig årlig förbrukning (cirka 200 dagar) på 
8 400 m3. 
 
Varje besökare till badet förutsätts duscha 2 gånger (3 min/gång, 36 liter) och 
använda toaletten 1 gång (4 liter). Uppskattningsvis 30 000 besökande kommer 
att förbruka ungefär 2 280 m2 vatten.  
 
I omklädningsdelen kommer på samma sätt sommartid 10-12 000 personer att 
använda omklädningsdelen. Med 0,7 duschar och 1 toalettbesök per besökare 
bedöms denna förbrukning till 315 m3 år.  
 
För skolan bedöms vattenförbrukningen under 100 dagar per år på motsvarande 
sätt till 388 m3.  
 
Total vattenförbrukning vid anläggningen bedöms allstå vara 12-13 000 m3 . 
Med ett pris på 27,30 kr/m3 bedöms vattenkostnaden vara 300-400 tkr.  
 
Det är svårt att bedöma besökarnas kostnader vid användandet av enbart 
omklädningsrummen för fotboll/utomhusaktiviteter, eftersom andelen 
duschande i fotbollsverksamheten och skolan är osäker. 
 
6.2.1.3.3 Övrig drift och underhållskostnader 
 
Städning förutsätts skötas av driftsansvariga vaktmästare inom tjänsten. I övrigt 
tillkommer uppskattningsvis kostnader enligt nedan: 
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 Försäkring  50 000 
 Bevakning  30 000 
 Sophantering  10 000 
 Sedvanligt underhåll 40 000* 
 Förbrukningsmaterial 60 000 
 Tele  15 000   
 

*Underhåll kommer att öka i takt med att anläggningen åldras. 
 
Total kostnad för övrig drift och underhåll bedöms alltså vara omkring 205 tkr. 
 
6.2.1.4 Totala kostnader i drift. 
 
Vid anläggande av en simhall med investeringskostnad 40 000 tkr, med 2 % 
internränta och 32 års avskrivningstakt och som ovan bemannas med 1,5 tjänst 
och har driftskostnader enligt ovan, beräknas alltså inledningsvis belasta 
kommunen med en årlig kostnad på 3 400 tkr.    

 
6.2.2 Intäkter  
 
Intäkterna i anläggningen beror av de olika sätt anläggningen inbringar pengar 
från besökare eller andra organisationer. 
 
I intäktsanalysen har inga intäkter från skol- eller omsorgsverksamheten 
hanterats. Om inträde för detta ska avräknas mot uteblivna kostnader eller 
interndebiteras är ett politiskt beslut.  
 
Intäkter i verksamheten är avhängigt om intäktsgivande verksamhet 
tillhandahålls. Även här bör politiska beslut hantera om hallen ska användas för 
dessa ändamål, om den är dyrare öppen än stängd. 
 
En tänkbar intäktsprognos utifrån besöksprognos och prissättning presenteras 
nedan: 
 
  Pris Antal Summa 
 
Årskort vuxen  3 000 30 90 000 
Årskort ungdom 1 800 2 3 600 
Hallhyra motionssimning 1 000 52 52 000 
Hallhyra Rehab 750 104 78 000 
Hallhyra Hela 1 500 10 15 000 
Totalt    238 600  
 
Intäkterna är mycket svåra att bedöma. Intäkter beror också av hur skolans 
nyttjande räknas. I denna rapport har vi valt att räkna skolans vinst som 
uteblivna kostnader. Några intäkter från skolan finns alltså inte budgeterade. 
Inte heller finns några intäkter från uthyrning av omklädningsrum inräknade. 
 
Det är inte säkert att hallen kommer att användas för publik biljettförsäljning. 
Publik simhall kräver ökad tillsyn.  
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Ett genomsnittligt biljettpris på 40 kronor och 200 besök i veckan på öppna 
tider skulle inbringa runt 400 tkr i intäkter. 
 
6.2.3 Nyckeltal och effekter  
 
Avsnittet avser att belysa investeringen i och driften av en simhall ur ett antal 
olika perspektiv. Nyckeltalen och effekterna ska betraktas som 
diskussionsunderlag och förtydliganden inför beslut om investering. 
Vid bedömning av nyckeltal i simhall ska beaktas att omklädningsdelen för 
utomhusbruk egentligen inte ska innefattas i kostnader som sprids på antal 
badande i anläggningen. 
 
6.2.3.1  Nettokostnader för kommunen 
 
Nettokostnader för kommunen är i detta fall mycket svåra att definiera. Det 
finns i egentlig mening inga relevanta bruttokostnader att skapa nettokostnader 
av. En av de främsta anledningarna till det är svårigheten att hantera skolans 
kostnader. Vid interndebitering kan simhallen kostnadstäckas och eventuellt bli 
kostnadsneutral, medan skolans verksamhet för den ökade simundervisningen 
får ökade kostnader. Sammantaget gör utredningen bedömningen att 
simhallens bruttokostnader utifrån användningsområden och effekter måste 
vara vägledande i bedömningen av nyttan med en simhall. 
 
6.2.1.5 Kvalitativa aspekter 
 
Det är svårt att jämföra kostnader för bruk av simhall i dagens verksamheter 
mot i en tänkt simhall. Den största anledningen är att volymerna i bruk av 
simhall troligen kommer att öka avsevärt. Kostnaderna för simning, om till 
exempel skolan ska interndebitera kostnaderna i simhallen, blir givetvis större 
om skolan undervisar i simhall i mycket större omfattning. På samma sätt kan 
omsorgen, som idag i mycket liten utsträckning använder simhall, få en ökad 
kostnad för denna verksamhet. Beslut får här fattas utifrån de kvarstående 
kostnader som redovisas (6.3), eller utifrån kvalitativa mål i verksamhet. 
 
6.2.3.3 Pris per badande 
 
Med en beräknad bruttokostnad på 3 400 tkr och ungefär 30 000 kalkylerade 
besökande per år i bassäng, blir kostnaden per besök ungefär 113 kronor. Om 
30 000 badande besöker anläggningen och samtliga betalar 113 kronor kommer 
alltså anläggningen att bli kostnadsneutral för kommunen. Med skolan som 
huvudsaklig brukare blir andra jämförelser möjliga. För 50 elever skulle 
kostnaden bli 5 650.  
 
Kostnader i till exempel Filipstad för simresor är inträde 20 kr/badande, ca 
3 500 kr per bussresa tur och retur, 2 simlärare/badvakter á 225/h, motsvarande 
1000:-/resa samt vikariekostnader för medföljande personal. 
 
För motsvarande elevantal som i den tänkta hallen i en simresa till Filipstad 
blir den totala kostnaden alltså ungefär 6050 kronor, motsvarande inträdet 
(1000:-), bussresan (3 500:-), köp av simlärare/badvakt (550:-) och vikarietid 
för extratiden (ca 1 000:-). Om badvaktning sköts av lärare och befintlig 
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personal är alltså anläggningen för just simresor ur detta perspektiv i sämsta 
fall kostnadsneutralt. 
 
6.2.3.4 Driftskostnad per timme 
 
I ovanstående exempel har driften av hallen fördelats på antal brukare utifrån 
en tänkt belastning och därpå följande drift. Simhallsdriften kostar pengar 
oavsett om några gäster finns där eller inte. En badande i anläggningen 
förbrukar också sin del i den vaktmästare som måste vara på plats, samt i extra 
förbrukningsmaterial. Förbrukningsmaterialet anses vara försumbart, men 
vattenförbrukningen kommer att uppgå till omkring 300 liter (avblödning, 
toalettbesök och dusch), motsvarande en kostnad på lite över 8 kronor. En 
vaktmästare kostar ungefär 200 kronor i timmen. Med det exemplifierade 
biljettpriset på 50 kronor behövs då 6 inträden per timme för att täcka 
kostnaden för förbrukningen. Kommunens löpande driftskostnader utöver 
vaktmästare kvarstår då. 
 
6.2.3.5 Kostnad vid drift och ickedrift 
 
Simhallen kommer om den överhuvudtaget inte hålls i drift att kosta enbart 
kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna har bedömts till 2 000 tkr om året. Om 
simhallen hålls tom kommer alltså kommunens kostnader att bli omkring 
2 000 tkr om året. 
 
Vid full drift, utan badande och utan egentlig vaktmästartillsyn (50 %, enbart 
drift), kostar anläggningen kapitalkostnaden, energikostnaden och 
förbrukningsmateriel.  Vattenförbrukningen blir betydligt mindre. Vid drift 
enligt kalkylerade öppettider kostar anläggningen alltså med dessa antagande 
ungefär 2 900-3 000 tkr.  
 
Vid full drift och med full vaktmästartillsyn, men utan badande, kostar 
anläggningen ungefär 3 900-4 300 tkr.  
 
Badande i anläggningen bedöms kosta omkring 10-15 kronor per besök i ökade 
kostnader, motsvarande 300-500 tkr per år. 
 
6.2.3.6  Ersättningskostnader 
 
Det finns en del kostnader i den planerade hallen som ersätter kostnader som 
idag finns. En del av elevers duschande sker i dag i sporthallen, och belastar 
kommunen med kostnader för vattenförbrukning. Denna del kommer troligen 
att minska med en ny anläggning.  

 
6.3  Kvarstående kostnader i anläggningar 
 
6.3.1  Behov av ytterligare idrottshall 
 
Skolan i Hällefors har idag svårt att få plats i sporthallen. Under vissa tider 
ligger tre klasser parallellt, och sporthallen vid Kronhagsskolan används i viss 
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utsträckning fortfarande. Problemet kommer att öka i takt med att övriga 
skolan på sikt verkar behöva ökas från 3 till 4 paralleller.    
 
När Skola2010 planerades fanns från början en idrottshall inplanerad. 
Idrottshallen ströks i det sista förslaget, för att minska byggkostnaden. Gruppen 
i arbetet gjorde bedömningen att elevantalet på sikt skulle kunna minska och få 
plats i sporthallen. Kostnaden för bollhallen bedömdes med 
investeringskostnaden till strax över 9.000 tkr.10 Eventuellt skulle en något 
mindre hall kunna konstrueras. Driftskostnaden fastslogs till 283 tkr 
(400/kvm). 
 

 
 
Bild: Tänkt placering av Sporthall(40x30) i situationsplan inför Skola 2010.11 
 
Med en simhall kommer även behovet av en kompletterande idrottshall att 
minska avsevärt för skolans verksamhet. 
 
6.3.2 Behov av omklädningsrum för fotboll 
 
Fotbollens omklädningsrum vid Hällevi byggdes 1971 och är i mycket dåligt 
skick. Byggnaden omfattar ca 550 kvadratmeter, men då ingår även den 
nybyggda delen med kylanläggningen till ishallen.  
 
Förvaltningen bedömer att kommunen bör tillhandahålla möjligheter till 
ombyte vid anläggningen, och omklädningsrummen har därför varit föremål 
för utredningar beträffande insatser. Redan 2011 bedömde byggnadsteknisk 
konsult att ca 910 tkr skulle behövas de närmaste 5 åren för att skapa fortsatt 
möjlighet till nyttjande.12Eftersom Vision Hällevi har haft en uttalad 
målsättning att utveckla området, har insatser inte genomförts. Skicket på 
anläggningen är numera i stort sett så dåligt att nybyggnation är att föredra. 

                                                      
10 Kommunförvaltningen PM angående Skola 2010 2008-11-18 
11 Förstudiematerial Projektering skola2010.  
12 Kommunförvaltningen Hällefors idrottsplats med tillhörande Idrottsplatser Rapport 2012-
12-07. 
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I nybyggnation skulle detta kosta motsvarande omkring 25 tkr per 
kvadratmeter, alltså minst mellan 8 000 och 12 000 tkr beroende på standard 
och storlek. 
 
Driftskostnaden för dagens anläggning, med vaktmästare och drift, beräknades 
2011 till ungefär 700 tkr. Byggnadskonsulten som fastställde 
renoveringsbehovet fastslog att stora besparingar i drift gick att åstadkomma 
med moderniseringar.  
 
6.3.3 Simresor  
 
Kostnad för extra simresor för elever i årskurs 6-9 som ej når målen i simning, 
beräknades efter Skolinspektionens tillsyn i kommunen under 2015. För elever 
i år 6-9 som ej uppnått målen och kräver kompletterande undervisning (baserat 
på 61 elever), beräknas kostnaden till 88,5 tkr. 
 
De tio ordinarie resor per klass i lågstadiet som genomförs beräknas kosta 
minst motsvarande 6 tkr per tillfälle. Sammanlagd kostnad blir ungefär 200-
250 tkr per år. 
  
6.3.4  Analys 
 
Det ska betonas att tillgången till en egen simhall troligen kommer att öka 
aktiviteten inom nämnda verksamhetsområden. Kostnadsminskningarna i dessa 
aktiviteter kommer således eventuellt att öka belastningen i hallen, och därmed 
i viss mån därför öka driftskostnaden i förhållande till dagens verksamhetsnivå.  
 
Ekonomin vid en verksamhet i skolan och idrotten som förutsätter fortsatta 
simresor, omklädningsrum vid Hällevi och en bollhall kan översiktligt visas i 
tabell: 
 
(Tkr)  Investering   Drift/år 
Liten hall  9000 (år 2008)  283 (ej vaktm.) 
Omklädning (renov) 910  700 
(Nybyggnation)  10000 (uppsk)  500 (uppsk) 
Simresor    300  
   9910   1283 (ej vaktm) 
   (19000 vid nyb.) 1083 (nyb, ej vaktm) 
 
Tabell: Kostnader i tänkta lokaler. 
  
Kapitalkostnaden för nybyggnad av annex och bollhall motsvarar ungefär 
hälften av den kapitalkostnad på 1 000 tkr som simhallen bedöms bära. 
Driftskostnader för dessa nybyggnationer, utan full täckning av vaktmästare, 
hamnar uppskattningsvis på omkring 750-800 tkr. Till detta ska simresor 
motsvarande en kostnad om 250 tkr läggas. Total kostnad för detta läge är 
således uppskattningsvis omkring 2 000 tkr. 
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6.3.4.1 Indirekta kostnader och besparingar 
 
Till indirekta kostnader räknas låga meritvärden i skolan, med påföljande 
samhällseffekter. Kostnader för olyckor i samband med vatten är också svåra 
att beräkna.   
 
6.3.4.2 Följdkostnader kring markarbeten 
 
En simhall kommer att öka kraven på idrottsplatsen vad beträffar övrig 
infrastruktur, till exempel beträffande gångstråk och parkeringar. Detta arbete 
bör påbörjas snarast, och kommer troligen att medföra kostnader för 
kommunen. 
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7 DRIFTS- UPPHANDLINGS- OCH ÄGANDEFORM 
 
7.1 Byggnation 
 
Det finns i huvudsak två sätt att hantera bygget av en simhall – att bygga i egen 
regi eller att bygga genom partnerskap. Partnerskap består av partnerering eller 
offentligt-privat samarbete (OPS). Skillnaden mellan egen regi eller i 
partnerskap är stor vad beträffar upphandlingsförfarandet.  
 
7.1.1 Byggnation i egen regi 
 
Byggnation i egen regi är ofta valet då kommunen i framtiden ska äga och 
driva anläggningen. Egen regi förutsätter en fastprisupphandling, vilket innebär 
ett upphandlingsunderlag i den utsträckning som nu föreligger. Nackdelen med 
fastprisupphandling är att entreprenörer eftersom de inte från början får 
fastställa olika val kan vara mindre intresserade av att lämna kvalitativa 
offerter. En nackdel är också att arbetet med upphandlingen blir omfattande.   
 
Vid byggnation i egen regi, alltså med kommunen som byggherre, står valet 
vid offerering och konstruktion mellan hur stor del av anläggningen som ska 
upphandlas i taget. Upphandlas anläggningen i sin helhet utförs en 
totalentreprenad, där entreprenör lämnar anbud på hela konstruktionen. Vid 
delad entreprenad kan kommunen välja att upphandla större eller mindre delar 
för sig. Till exempel kan markarbete, stomme och vattenrening då upphandlas 
separat.  
 
Delad entreprenad kan vara aktuellt för att till exempel öka konkurrensen i 
varje upphandling, samt till exempel om kommunen själv har delar i 
anläggningen som inte ska ingå i entreprenader. 
En delad upphandling ställer större krav på kommunen under konstruktionen. 
Olika delar och tidsplaner måste samordnas. Det slutliga resultatet kommer 
också att kunna ifrågasättas utifrån att entreprenörer kan hänvisa till andra 
entreprenörers arbete och val av produkter. 
 
7.1.2 Byggnation genom OPS  
 
Byggnationer genom OPS sker ofta när driften av anläggningen senare ska vara 
styrd mot entreprenören. I vissa fall väljer kommuner att skriva avtal med 
entreprenör om att konstruera en hall och sedan hyra den under vissa villkor, 
nästan motsvarande en funktionsupphandling. Fördelen med detta är att 
kommunen på samma gång lämnar ansvaret för konstruktion och drift av 
anläggningen till entreprenör. Kostnader för anläggningen på lång sikt är klar. 
Nackdelen är att kommunen på samma gång tappar delar av sina 
påverkansmöjligheter både i konstruktion och framtida drift. 
 
Upphandlingen vid både OPS och partnerering blir betydligt enklare än vid 
fallet med fastprisupphandling. Enkelt uttryckt bestämmer kommunen en 
budget för projektet, och sitter sedan som diskussionspartner mot en arvoderad 
tilltänkt byggentreprenör. 
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Upphandling via OPS och partnerering kräver budgetbelopp för den tänkta 
anläggningen. Då detta inte varit föremål för politiska beslut bedöms formerna 
som mindre intressanta i detta projekt.  
 
7.1.3 Byggnation genom partnerering 
 
Partnerering består i stort sett av samma förfarande som vid OPS, men 
innefattar inte driftsansvar för anläggningen i framtiden.   

 
7.2 Drift 
 
En simhall kan oavsett ägande drivas på i huvudsak tre sätt; som föreningsdrift, 
som entreprenad eller i egen regi. Till entreprenad räknas också leasing efter 
till exempel OPS. Blandningar av formerna kan förekomma. 
 
7.2.1 Drift i egen regi 
 
Drift i egen regi innebär att kommunen står för alla de i driften ingående 
delarna. Eventuella intäkter tillfaller kommunen. 
   
För- och nackdelar 
 
En drift i egen regi har fördelen att kommunen behåller handlingsfrihet 
beträffande skötsel, tider, regler och liknande. Avtal kring detta kan visserligen 
tecknas, men påverkansmöjligheterna under avtal är små, förutom att själva 
avtalstecknandet är mycket komplicerat. Kommunen kan också använda 
driftpersonalen på det sätt som den finner lämpligast till exempel för att uppnå 
volymer i tjänster eller för synergier i driftsteknikfrågor. 
 
Vid drift av verksamheten i egen regi kan kommunen begränsas av olika lagar 
och författningar som gäller offentlig verksamhet men inte privat. Kommunen 
måste också lägga resurser på att hitta och behålla personal för att sköta 
administration och drift vid anläggningen.   
 
7.1.4 Drift på entreprenad  
 
Drift på entreprenad innefattar OPS, det vill säga att konstruktören av 
simhallen redan från början förutsätts driva anläggningen under ett avtalat antal 
år. 
 
För- och nackdelar 
 
Fördelar med entreprenadformen är att verksamheten i en del fall kan drivas 
med inkomster som kommunen inte kan inräkna. 
Kommunen belastas inte med administration eller drift i verksamheten. 
Kommunen kan inte använda personalen för andra åtaganden, och utan 
omfattande avtalsskrivning och avtalsuppföljning riskerar kommunen att tappa  
handlingsutrymme, till exempel tillträde till anläggningen.  
Kommunen måste också ha en beredskap om entreprenören av någon 
anledning väljer att lämna sitt uppdrag.   
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7.1.5  Föreningsdrift 
 
Föreningsdrift används inte ofta i simhallar eller badhus. Föreningsdrift innebär 
att en förening får ansvar för att sköta hela eller delar driften, mot att de i sin 
tur får olika förmåner i anläggningen.  
 
För- och nackdelar 
 
För- och nackdelarna med föreningsdrift är i stort sett samma som vid 
entreprenad. 
 
7.2 Rekommendationer  
 
Det är troligt att både kunskap och erfarenhet att driva en simhall mot vinst är 
större i entreprenörskap än i kommunens regi. I detta fall är dock 
verksamhetens huvudintresse offentlig men stängd verksamhet (skolan). En 
privat entreprenör skulle få svårt att uppnå de volymer i verksamheten som 
krävs, inte minst med tanke på att anläggningen dimensionerats främst för 
skolverksamhet. Vid entreprenad skulle också ett särskilt avtal beträffande 
skolans simtider och deras inträdesavgifter behöva tecknas. På flera sätt är 
detta problematiskt ur både kommunens och entreprenörens perspektiv.    
 
En partnerering eller en OPS förutsätter en för anläggandet fastställd budget. I 
detta fall har just fastställande av budget varit huvudmålet med projekteringen, 
vilket gör formerna mindre intressanta. Om upphandlingen misslyckas på 
grund av att kostnaden för konstruktionen anses för dyr, kan partnerering 
utifrån det fastställda maxbeloppet i en förnyad upphandling bli aktuell.  
 
En simhall är en komplex anläggning med stora finansiella risker. 
Förvaltningen bedömer att föreningarna i kommunen inte har de resurser som 
krävs för att driva anläggningen som helhet i detta skede.  
 
Förvaltningen rekommenderar att simhallen i utgångsläget upprättas och drivs i 
kommunal regi. Även om alternativa driftsformer senare kan vara aktuella, t ex 
efter en vidareutveckling av anläggningen, behöver verksamhetsomfattningen 
inför ett sådant beslut säkerställas.  
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Investering i kylanläggning 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-26, § 135 
Anbud Kylanläggning Industri & Laboratoriekyl AB. 2016-09-01. KS 
16/00135-4. 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tidigare rapporterat att kylanläggningen vid 
Hällevi behöver bytas ut. Förvaltningen fick av kommunstyrelsen vid 
sammanträde 26 april i uppdrag att projektera och begära in offert för en ny 
anläggning.  
 
Kommunen behöver fatta beslut om tecknande av avtal med entreprenör 
enligt offert/tilldelningsbesked. 
 
Om kommunen väljer att fatta beslut om att teckna avtal kommer arbete att 
påbörjas omedelbart. Ett bygglov har av informativa skäl inlämnats till 
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd. Detta behöver dock kompletteras enligt 
offert. En kontrollansvarig och ett byggstöd behöver kontrakteras. Båda 
bedöms tillföra begränsade kostnader. Anläggningen förväntas kunna byggas 
under verksamhet, och alltså bli helt färdigställd under innevarande 
verksamhetsår. 
 
Om inte byte av kylanläggningen sker, är det på grund av den gamla 
anläggningens skick osäkert hur länge möjligheten till is finns i ishallen.  
 
Anläggningen bedöms spara stora mängder energi. Utbytet av anläggningen 
sker i samverkan med Hällefors Ishockeyklubb. Genomförs investeringen ska 
avtalet med föreningen omförhandlas. En ny kylanläggning enligt 
anbudsspecifikationerna är ett krav för att kostnadskalkylerna för driften i en 
eventuell simhall ska hålla.  

 
Ekonomi 
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Vid beslut om projekteringen bedömdes denna kosta 100 tkr, och en ny 
kylanläggning bedömdes kosta omkring 4 000 tkr. 

 
Förvaltningen har nu projekterat en ny kylanläggning, genomfört 
upphandling och lämnat tilldelningsbesked till en entreprenör. 
Projekteringskostnaden uppgår till 75,3 tkr och lämnad offert på 
kylanläggningen uppgår till 3 529 tkr. 
 
Kostnaden för en investering i en ny kylanläggning kommer att kosta cirka 
3,7 miljoner kronor enligt fördelningen nedan: 
Avtalskostnad  3 529 tkr 
Byggstöd (bedömning) 100 tkr 
Kontrollansvar 50 tkr 
 
Vid konstruktioner enligt detta kan kostnader utöver avtal tillkomma, t ex 
om förhållanden på plats visar sig inte överensstämma med förväntningar. 
Kostnader kan också tillkomma för ändrade villkor, t ex utökade arbeten 
efter önskemål. Ändringar regleras via avtalet och ska hanteras via ÄTO:r 
(Ändringar och tilläggsarbeten). Kommunen har som beställare beslutsrätt 
vid tillägg och ändringar.  
 
Förvaltningen föreslår att investering i ny kylanläggning genomförs under 
år 2016 och att det finanserias med de extramedel som kommunen erhållit 
för verksamhetsåret 2016. 
 
Folkhälsa 
En fungerande ishall bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. Ispisten 
används inte bara av idrottsföreningar, utan också av skola och allmänhet. 
 
Miljö 
En fungerande värmeväxling bedöms ha stor energibesparande potential, 
oavsett om konstruktionen av simhall blir av eller inte. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal enligt tilldelning och 

genomföra bytet av kylanläggning vid Hällevi. 
 

- Fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att omförhandla driftsavtalet med 
Hällefors Ishockeyklubb. 

 
- Att investeringen på totalt 3 700 000 kronor finansieras med 

kommunstyrelsens extra medel för verksamhetsåret 2016 
 
- Kommunstyrelsen budget för driften minskas med 3 700 tkr för år 2016. 

 
- Hällefors kommuns totala driftbudget för verksamhetsåret 2016 förändras 

till totalt 400 771 tkr enligt följande: 
 

Kommunfullmäktige     2 151 tkr 
Myndighetsnämnd        265 tkr 
Kommunstyrelse 398 355 tkr 
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- Hällefors kommuns finansiella resultatmål nettokostnadsandel förändras 
till 95,7 procent för verksamhetsåret 2016. 
 

- Hällefors kommuns budgeterade resultat förändras till 14 933 tkr. 
 

- Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till 
minst 3,6 procent för verksamhetsåret 2016. 

 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar för investeringar med  

3 700 tkr för år 2016. 
 

- Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 
2016 förändras till totalt 33 033 tkr. 

 
- Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till 

7,9 procent för verksamhetsåret 2016. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet förtydligar ekonomichef 
Jessica Jansson att de finansiella delarna av beslutet måste behandlas i 
fullmäktige. 
 
Ronnie Faltin (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal enligt tilldelning och genomföra 
bytet av kylanläggning vid Hällevi. 

 
Fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att omförhandla driftsavtalet med 
Hällefors Ishockeyklubb. 
 
Att investeringen på totalt 3 700 000 kronor finansieras med 
kommunstyrelsens extra medel för verksamhetsåret 2016 
 
Kommunstyrelsen budget för driften minskas med 3 700 tkr för år 2016. 
 
Hällefors kommuns totala driftbudget för verksamhetsåret 2016 förändras till 
totalt 400 771 tkr enligt följande: 
 
Kommunfullmäktige     2 151 tkr 
Myndighetsnämnd        265 tkr 
Kommunstyrelse 398 355 tkr 
 
Hällefors kommuns finansiella resultatmål nettokostnadsandel förändras till 
95,7 procent för verksamhetsåret 2016. 

 
Hällefors kommuns budgeterade resultat förändras till 14 933 tkr. 
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Hällefors kommuns finansiella resultatmål resultatandel förändras till minst 
3,6 procent för verksamhetsåret 2016. 
 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeterar för investeringar med  
3 700 tkr för år 2016. 
 
Hällefors kommuns budgeterade investeringsvolym för verksamhetsåret 2016 
förändras till totalt 33 033 tkr. 
 
Hällefors kommuns finansiella resultatmål investeringsandel förändras till 7,9 
procent för verksamhetsåret 2016. 
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Ekonomi- och IT-enheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
Hällefors kommuns delårsrapport 2016-08-31 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport för Hällefors kommun år 2016 
Uppföljning av kommunens extra medel 2016, daterad 2016-09-30 
Uppföljning av kommunstyrelsens strategimedel 2016, daterad 2016-09-30 
Uppföljning av kommunstyrelsens bidragskonto 2016, daterad 2016-09-30 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt kommunens delårsrapport för 
verksamhetsåret 2016. Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier 
genom sin partiföreträdare inte varit representerade/delaktiga under 
ekonomiberedningen. Syftet med ekonomiberedningen är dels att det ska 
bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat kunskapsnivå 
och en långsiktig stabilitet i de större frågorna och dels att delårsrapporten ska 
beredas inför kommunstyrelsens sammanträde.  
 
Under beredningen förs diskussioner vad gäller vikten av att kommunen 
arbetar med den öppna arbetslösheten. Beredningen anser att kommunför-
valtningen ska få i uppdrag att presentera en analys och plan hur kommunens 
nuvarande och kommande arbetslöshet kan matchas med kommunens fram-
tida behov av arbetskraft. Analysen bör belysa vad som hänt mellan åren 2013 
till 2016 vad gäller den öppna arbetslösenheten. Viktigt att det framkommer 
på vilket sätt kommunen kan ta mer ansvar, om det finns andra finanserings-
möjligheter och vilka parter som bör samverka inom detta område. 
 
Beredningen slår fast att underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd är 
en förutsättning för kommunens planering av drift och investeringsbudget. 
Syftet med underhållsplan är att identifiera underhållsbehovet, bestämma när 
det skall utföras i tiden samt att sätta pris på varje åtgärd. Kontroll över 
underhållskostnaderna både på lång och kort sikt är viktig för att inte råka ut 
för obehagliga överraskningar. Underhållsplaneringen har två huvuduppgifter. 
Tekniska planeringen av underhållet görs för att underlätta en kontinuerlig 
uppföljning, och då göra det möjligt att utföra förebyggande åtgärder som 
leder till en god standard samt förhindra ökade kostnader. Den ekonomiska 
planeringen av underhållet gör man för att beräkna ett, med hänsyn till 
framtida underhåll, så korrekt budget för underhåll eller för fastighetsägaren 
som möjligt. 
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Beredningen anser att underhållsplaner ska finnas med som en bilaga till 
kommunens styrdokument gällande lokalresursplanering, vilket beredningen 
förutsätter tillkommer i samband med nästkommande revidering. Planen är ett 
viktigt komplement till lokalförsörjningsplanen, då den blir verktyget för 
prioriteringarna för investeringsbudgeten. Enligt upprättat avtal med Hällefors 
Bostads AB framgår det att ” Förvaltaren skall årligen senast den 30 
november lämna en underhållsplan jämte tillhörande budget avseende 
Fastigheterna, vilken skall godkännas av Fastighetsägaren senast den 31 
december.”  
 
Ekonomiberedningen anser att det är viktigt att förvaltningen arbetar med att 
bli en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ledarutveckling och 
ett nära ledarskap. Beredningen ställer frågan hur förvaltningen hanterar 
rekrytering ur ett jämställdhetsperspektiv vad gäller chefsrekrytering.   
 
Avslutningsvis anser beredningen att återkopplingen vad gäller prognos för 
beslutade investeringar kommer sent på året. En sen återkoppling innebär att 
kommunstyrelsen inte hinner verkställa någon annan investering under 
innevarande år. Denna diskussion fördes redan under föregående år, och nu 
anser beredningen att det måste till en förändring inför nästkommande 
verksamhetsår.  
 

Ekonomi 
Kommunens delårsrapport har utvecklats sedan föregående år och är nu 
fullt ut uppbyggd som kommunens årsredovisning.   
 
Förvaltningen kan konstatera att kommunen har målsättningar som är 
mätbara men att det inte går att fastställa alla måluppfyllelse vad gäller de 
verksamhetsmässiga resultatmålen då de flesta indikatorer mäts efter årets 
slut. Finansiella målsättningarna har uppnåtts vad gäller resultatandel, 
nettokostnadsandel, självfinansiering av investeringar, amorteringsandel, 
bortförsäkring av pensionsskuld, finansnettoandel och soliditet. Däremot 
inte investeringsandel. 

 
Resultatet t o m augusti år 2016 uppvisar ett överskott på 27,5 miljoner 
kronor. Helårsprognosen för verksamhetsåret 2016 visar på ett positivt 
resultat på 21,0 miljoner kronor, vilket är 9,8 miljoner kronor bättre än det 
budgeterade överskottet med 11,2 miljoner kronor. Resultatet vad gäller 
nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett överskott på totalt  
2,8 miljoner kronor. Av dessa står kommunstyrelsen för 2,8 miljoner 
kronor. Skatter och generella statsbidrag är 3,0 miljoner kronor bättre än 
budget och finansnettot är 4,0 miljoner kronor bättre än budget p g a 
aktieförsäljningen av aktierna i Hällefors Värme AB. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras 
med de realisationsposter som uppstått under året. Hällefors kommuns 
helårsprognos för 2016 visar på ett positivt resultat på 21,0 miljoner kronor 
och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav redovisar 
kommunen ett justerat positivt resultat på 17,0 miljoner kronor p g a 
återläggning av realisationsvinsten vid aktieförsäljningen av aktierna i 
Hällefors Värme AB. 
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Årets nettoinvesteringar prognostiseras till 25,7 miljoner kronor, vilket är  
3,6 miljoner lägre än budgeterat. Exkluderas avskrivningarna och 
pensionsskuldsförändringen från årets resultat beräknas kommunen ha  
33,0 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella 
statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansieras. Det innebär att 
2016 års investeringar beräknas finansieras med 100,0 procent av årets 
egna medel från den löpande verksamheten. 
 
Kommunens fastställda ekonomiska mål för budgetåret 2016 uppfylls vad 
gäller de ekonomiska målen, resultatandel, nettokostnadsandel, 
självfinansiering av investeringar, amorteringsandel, bortförsäkring av 
pensionsskuld, finansnettoandel och soliditet per augusti 2016. Endast 
investeringsandel uppfylls inte. 
 
Kommunens långfristiga skulder uppgår till 118,9 miljoner kronor vid 
utfall 31 augusti 2016. Av den långfristiga skulden avser 102,6 miljoner 
kronor lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 0 miljoner kronor av dessa 
lån bedöms som kortfristiga skulder. 11,7 miljoner kronor består av skuld 
till VA- och avfallskunder och 4,6 miljoner kronor avser skuld till 
Bergslagens Räddningstjänst. 
 
De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå till 220,7 miljoner kronor 
vid utfall 31 augusti 2016, vilket är en minskning med 4,7 miljoner kronor i 
förhållande till 31 december 2015.  
 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 130,4 miljoner kronor 
vid utfall 31 augusti 2016. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens delårsrapport för verksamhetsåret 2016.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens 
delårsrapport för verksamhetsåret 2016.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Hällefors kommuns delårsrapport 2016 godkänns. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att presentera en analys och plan hur 

kommunens nuvarande och kommande arbetslöshet kan matchas med 
kommunens framtida behov av arbetskraft. 

 
- Ge Hällefors Bostads AB i uppdrag att skriftligen inkomma med 

underhållsplaner avseende fastighetsförvaltningsuppdraget enligt gällande 
avtal. 

 
 
Tommy Larserö  Jessica Jansson 
Tf Kommunchef  Ekonomichef 
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Perioden i korthet 
 
 
 
Kommunkoncernens ekonomi 

• Kommunkoncernens helårsprognos visar ett positivt resultat på 21,5 miljoner kronor. 
• Av de 26,2 miljoner kronor som kommunen erhöll i extra generella bidrag föregående år har 

beslut tagits att 22,5 miljoner kronor intäktsförs under verksamhetsåret 2016. 
• Kommunkoncernens helårsprognos för investeringar beräknas till 42,7 miljoner kronor, varav 

Hällefors Bostads AB´s nyproduktion vid Hemgårdsvägen uppgår till 17,0 miljoner kronor. 
 
 
Kommunens ekonomi 

• Kommunen helårsprognos visar ett positivt resultat på 21,0 miljoner kronor. 
• Av de 26,2 miljoner kronor som kommunen erhöll i extra generella bidrag föregående år har 

beslut tagits att 22,5 miljoner kronor intäktsförs under verksamhetsåret 2016. 
• Investeringar beräknas till 25,7 miljoner kronor. Större investering har skett på Formens hus, 

gång- och cykelbro och kommunens VA-nät. 
• Finansiella målsättningarna har uppnåtts vad gäller resultatandel, nettokostnadsandel, 

självfinansiering av investeringarna, amorteringsandel, bortförsäkring av pensionsskuld, 
finansnettoandel och soliditet. Däremot inte investeringsandel. 
 
 

Fakta om kommunen 
• Vid halvårsskiftets utgång har Hällefors kommun 6 997 invånare, en minskning med  

35 personer sedan årsskiftet 2015/2016. 18 barn föddes under perioden. 
• Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till 541 och i kommunkoncernen i övrigt finns  

11 årsarbetare. 
• Utdebiteringen ligger totalt på 33:60 fördelat på landstinget 11:55 och kommunen 22:05. 

 
 

Viktigare händelser 
• Ett stort och omfattande arbete har inletts under våren i samverkan med OVAKO, Region 

Örebro län, Arbetsförmedlingen med flera med anledning av OVAKO:s omstrukturering. 
• Kommunen har i samverkan med Trafikverket påbörjat arbetet med att anlägga en gång och 

cykelbro på Klockarvägen i Hällefors tätort som ett led av Trafikverkets satsning att rusta upp 
Bergslagsbanan och mer specifikt etappen mellan Ställdalen och Kil.  

• Trafikverket har under perioden, i samverkan med kommunen och Region Örebro län, beslutat 
att anlägga en ny 110 meter lång perrong i Grythyttans tätort, vilket innebär att kommunen 
kan möta det ökade behovet av persontrafik. 

• Under perioden har Hällefors Bostads AB:s nyproducerade lokaler för grundskolan intill 
Klockarhagsskolan tagits i bruk av verksamheten i samband med höstterminens skolstart.  
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Allmän analys 

 
Befolkningsutveckling 
Kommunen har minskat sin befolkning med 31 personer under de första sex månaderna. Minskningen 
beror på ett negativt flyttningsnetto och kan delvis härledas till de studenter som väljer att skriva sig i 
kommunen under studietiden. Totalt har det föds 18 barn för första halvåret i kommunen. Det 
negativa flyttningsnettot uppgick totalt till 27personer efter första halvåret. Örebro län som helhet 
ökade sin befolkning med 597 personer under första halvåret. Detta beror till största delen på det 
positiva flyttningsnettot.  
 

2012-06 2013-06 2014-06 2015-06 2016-06
Befolkning 6890 6917 6888 6940 6997
Födelseöverskott -47 -25 -38 -10 -4
Flyttnetto -113 -22 -55 7 -27
Förändring totalt -160 71 -94 -3 -31

Antal födda 21 37 33 12 18  
 
Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna 
i kommunen. Framtagna prognoser till år 2036 visar på en fortsatt befolkningsminskning. I prognosen 
framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 7 procent fram till år 2036, vilket är en 
förbättring mot tidigare prognoser och innebär att befolkningskurvan planat ut.  
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Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med nio personer sedan augusti 2015. Samtidigt har 
antalet personer som har någon form av stöd ökat med en person. Det innebär att kommunens 
arbetslöshet totalt ökat med 10 personer, vilket motsvarar 2,7 procent. På länsnivå har den öppna 
arbetslösheten minskat med 4,2 procent mot augusti 2015 och uppgår till 5836  personer. 
 

2012-08 2013-08 2014-08 2015-08 2016-08
Öppet arbetslösa 189 159 170 220 229
Aktivitetsstöd 197 200 114 154 155
Summa 386 359 284 374 384  
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Den öppna arbetslösheten har under 2016 ökat för kvinnorna och är oförändrad för männen. I riket är 
totalt andelen öppet arbetslösa 3,2 procent, och för länet är siffran 3,3 procent. Det innebär att 
kommunen ligger mellan 2,5 till 2,6 procentenheter högre än länet och riket. Andelen kvinnor som har 
arbete med olika former av stöd under 2016 har ökat sedan året innan men är dock lägre än i 
förhållande till år 2010. Kommunen kan konstatera att männens siffra är oförändrad sedan föregående 
år men att det är lägre än år 2010 års nivå. 
  

2012-08 2013-08 2014-08 2015-08 2016-08
Öppet arbetslösa 3,9% 5,0% 5,6% 5,8%
  kvinnor - 2,8% 2,7% 4,0% 4,5%
  män - 5,0% 5,6% 6,9% 6,9%

Med stödform 4,3% 2,9% 3,9% 3,9%
  kvinnor - 4,9% 3,1% 3,1% 3,2%
  män - 5,0% 2,6% 4,6% 4,5%  

 
Ungdomar 18-26 år 
Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 5,8 procent. Riket och 
länet uppvisar 3,6 procent respektive 4,5 procent. Det innebär att kommunen har 1,3 procentenheter 
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet. I förhållande till föregående år har öppna 
arbetslösenheten för ungdomar minskat i hela riket.  
 
Ungdomar 18-24 år 2013-08 2014-08 2015-08 2016-08
Öppet arbetslösa 6,9% 5,2% 7,7% 5,8%
  kvinnor 6,1% 2,3% 4,6% 2,5%
  män 7,5% 8,0% 10,7% 8,8%

Med stödform 9,3% 4,8% 8,0% 5,4%
  kvinnor 8,9% 4,3% 7,1% 4,4%
  män 9,8% 5,2% 9,0% 6,2%  
 
Av ungdomarna i kommunen är det 5,4 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär 
att kommunen ligger 2,0 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen  
2,1 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd, vilket är en 
halvering mot föregående år. 
 
Utlandsfödda 16-64 år 
Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 20,1 procent. Riket och länet 
uppvisar 8,4procent respektive 10,7 procent. Det innebär att kommunen har 9,4 procentenheter högre 
öppen arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet, vilket är en minskning mot 
föregående år. Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot flest 
nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.  
 
Utlandsfödda 16-64 2013-08 2014-08 2015-08 2016-08
Öppet arbetslösa 8,6% 10,3% 20,2% 20,1%
  kvinnor 5,0% 6,2% 14,4% 17,5%
  män 12,0% 14,0% 25,5% 22,2%

Med stödform 8,6% 4,7% 6,2% 12,0%
  kvinnor 6,3% 4,0% 6,3% 8,0%
  män 10,8% 5,3% 12,2% 15,2%  
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Näringsliv 
Hällefors kommun är beroende av alla företag som bedriver verksamhet i kommunen. 
Skatteunderlagen från företagen och dess anställda utgör en stor del av de resurser vi behöver till vård 
skola och omsorg. Konkurrenskraftiga företag med möjlighet att utvecklas och växa är en 
förutsättning för Hällefors välstånd idag och framåt. 
 
Omställningsrådet, som bildades 2015 med anledning av OVAKOs varsel, har arbetat med att skapa 
förutsättningar inför framtiden. Ett informationsmöte riktat till anställda på OVAKO och till 
allmänheten genomfördes i maj. Kommunen har tillsammans med Region Örebro län startat projekt 
Kompetens och kunskapsanalys utifrån behovet av kompetensförsörjning idag och i framtiden. Det 
positiva beskedet om att Valsverket kommer att vara kvar i Hällefors kommer att ställa höga krav på 
kvalificerad arbetskraft och högkvalitativa tjänster och mycket bra service från lokala 
underleverantörer. 
 
Under våren antog kommunfullmäktige en näringslivspolicy med riktlinjer för hur tillväxtarbetet ska 
bedrivas. Näringslivspolicyn ska följa Hällefors kommuns styrande dokument, inriktningsmål och 
resultatmål. Policyn ska tydliggöra en gemensam strävan mellan näringsliv och kommun att dra åt 
samma håll och därigenom skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, ökad tillväxt, stolthet och 
ökad vi känsla.  
 
Näringslivsrådet har under vårens möten diskuterat de områden som företagen ser som viktigast för 
Hällefors kommun att arbeta med.  För att företagens verksamheter ska finnas kvar, utvecklas och för 
att säkra tillgången på arbetskraft så är attraktivitet, kommunservice, nära samverkan med skolan och 
offentlig upphandling nyckelområden att förbättra. 
 
Kommunen har bjudit in till och genomfört tre företagarfrukostar. Kommunservice har varit ett 
återkommande inslag och hur förbättring av bygglovshanteringen ska ske. Information har lämnats på 
frukostarna och även mejlats ut till företag om Almis affärsutvecklingsprojekt, Solo Mikro företag.  
Ett socialfondsprojekt med företagsanpassat upplägg för småföretag. Minnesanteckningar från 
företagarfrukostarna finns nu att hitta på Hällefors kommuns hemsida och anteckningarna skickas ut 
till företagen i kommunen. 
 
NyföretagarCentrum i Bergslagen har haft 12 rådgivningar i Hällefors hitintills i år. Kommunen har 
fram till sista augusti genomfört 32 företagsbesök, inkluderat möten med Hotell- och Restaurang 
Högskolan vid Örebro Universitet, Campus Grythyttan. 
 
Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har de senaste åren gått från en överskottssituation till en bristsituation. I nuläget 
finns en registrerad bostadskö på över 500 personer. Dock står många i kön som redan har bostad men 
söker en annan bostad. Nyproduktionen i kommunen består av enstaka villabyggnader. Det finns inga 
privata aktörer som är villiga att nyproducera flerfamiljshus och det är svårt för det kommunala 
bostadsbolaget att åstadkomma nyproduktion då värdena på nyproducerade hus direkt vid 
färdigställandet måste nedskrivas med stora belopp.  
 
Det allt äldre befintliga beståndet på fastighetsmarknaden kräver ökade underhållsinsatser. 
Genomgripande renoveringar innebär stora kostnader som föranleder stor försiktighet hos 
fastighetsägarna eftersom marknaden inte är så stark i kommunen på längre sikt. Följden blir ett allt 
sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond spiral som i dagsläget verkar vara svår att bryta. 
  
Genom de behov som kommunen har från utbildningssidan om utökade lokaler har bostadsbolaget 
kunnat producera sex lägenheter med mycket god tillgänglighet och moderna planlösningar som den 
närmaste tiden ska användas för utbildningsändamål. Om verkligheten sedan följer de prognoser SCB 
har för antalet elever, kommer dessa om ett antal år att återgå som bostäder och förnya beståndet.  
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Även de erbjudanden som Migrationsverket tillhandahåller för byggnation för deras behov på kort 
sikt, som i förlängningen kan omvandlas till bostäder, är en potential till nyproduktion. 
 
Enligt avtal med Statens Bostadsomvandling AB (SBO) har färdigställt 5 lägenheter som är väl 
anpassade för äldre. Dessa hyrs ut med minimikrav på åldern 65 år och i dagsläget är alla uthyrda eller 
bokade. 
 
Politisk mandatfördelning 
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger 
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt 
fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen 
nedan. 
 

Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9
Vänsterpartiet 7
Moderaterna 5
Centerpartiet 3
Grythyttelistan 3
Sverigedemokraterna 3
Landsbygdens oberoende 1
Totalt 31  
 
Kommunfullmäktige har inte haft några tomma stolar under mandatperioden. 
 
Under kommunfullmäktige finns tre fasta beredningar: valberedning, demokratiberedning och 
hållbarhetsberedning. Samtliga har varit aktiva under årets första månader. 
 
Den egna nämndorganisationen består av kommunstyrelsen och sedan årsskiftet 2015/2016 
myndighetsnämnden för skola och omsorg som handlägger individärenden. Myndighetsnämnden 
består av tre ledamöter med personliga ersättare. Detta innebär dels att det är lättare att kalla in en 
beslutsför nämnd i brådskande fall, dels att integriteten hos de som ärendena berör stärks. Samtidigt 
har det inneburit en avlastning i kommunstyrelsens ärendemängd. 
 
Under kommunstyrelsen finns tre utskott: bildningsutskott, omsorgsutskott och allmänt utskott. 
Utskottens uppdrag är att bevaka sina respektive ansvarsområden och att bereda ärenden och lämna 
beslutsförslag till kommunstyrelsen. Utskotten har också att besluta inom ramen för den delegering 
som ges i kommunstyrelsens delegeringsordning. 
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Viktiga händelser under perioden 
 
Ny perrong 

Kommunen har i samverkan med Trafikverket 
beslutat att genomföra en ny fullgod 110 meter 
lång perrong i Grythyttan under hösten 2016 
som finansieras fullt ut av Trafikverket. 
Grythyttans starka varumärke tillsammans med 
en förlängd tågplattform skapar möjligheter för 
destinationsutveckling och ökad attraktions-
kraft. Förlängningen av tågplattformen skapar 
bättre förutsättningar för en utökad 
kollektivtrafik via järnvägen och möter dagens 
och framtidens passagerares olika behov. 
Initiativet till utbyggnaden av tågplattformen 
grundar sig på en nära samverkan mellan 
näringslivet, kommunen, Region Örebro län 
och Trafikverket. 
 
Gång- och cykelbro 

Kommunen har i samverkan med Trafikverket 
påbörjat arbetet med att anlägga en gång och 
cykelbro på Klockarvägen i Hällefors tätort 
som ett led av Trafikverkets satsning att rusta 
upp Bergslagsbanan och mer specifikt etappen 
mellan Ställdalen och Kil. Den nya bron 
erbjuder ett säkert alternativ för de som väljer 
att gå eller cykla till tätortens nedre del 
samtidigt som bron också ansluter till Hällevi 
idrottsplats som är en välbesökt anläggning 
både på dag- och kvällstid.  
 

Resecentrum 

Under perioden har arbetet pågått med att 
färdigställa kommunens nya resecentrum i 
anslutning till nya perrongen i Hällefors tätort. 
Nya resecentrummet har anlagts genom 
uppdrag till Bergslagens Kommunalteknik i 
samverkan med kommunen, Trafikverket och 
Region Örebro län. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendlingsmöjlighet 

Pendlingsmöjligheterna har väsenligt 
förbättrats genom Länstrafikens nya turer. I 
augusti utökades antalet turer från Hjulsjö till 
Hällefors och Nora samt mellan Hällefors och 
Karlskoga. Arbets- och studiependling är en 
viktig förutsättning för att klara kommunens 
arbetskrafts- och kompetensförsörjning samt 
för landsbygdsutvecklingen.  
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Ny förskola 

Under perioden har förskoleverksamheten 
flyttat in i tre nya avdelningar efter 
färdigställande av Statens Bostadsomvandling 
som inneburit att hyreshuset på Gillersvägen 6 
omvandlas till sex lägenheter för äldre och 
lokaler för kommunal förskola. Projektet 
innebär att kommunen nu har ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i tätorten och att behovet 
av lägenheter för äldre kan tillgodoses. Under 
sommaren har arbetet påbörjats med att riva 
två våningsplan på Bergslagsvägen 15 och 
iordningställa tre avdelningar i bottenplan som 
innebär ytterligare tre ändamålsenliga lokaler 
för förskolan.  
 
 
 
Nya grundskolelokaler 

Hällefors Bostads AB har nyproducerat lokaler 
för grundskolan intill Klockarhagsskolan. 
Byggnaden har tagits i bruk av verksamheten i 
samband med höstterminens skolstart. 
Lokalerna är utformade på ett sådant sätt att de 
kan användas för pedagogisk verksamhet för 
de närmaste åren och kan enkelt omvandlas till 
attraktiva seniorboenden om eller när 
grundskolans behov minskar. Som 
seniorboenden kommer de omfatta sex 
lägenheter om 80 kvadratmeter. 
 
 
 

Björkhaga kök 

Kommunen har under perioden beslutat att 
bygga om Björkhaga kök till ett tillagningskök. 
Målet är att tillagning av mat till äldre ska 
hanteras inom Björkhaga kök och att maten 
inom den pedagogiska verksamheten ska 
tillagas i centralköket. Separering av äldremat 
och skolmat är nödvändig för att höja kvalitén 
och ge en bättre och säkrare måltid för 
kommunens gäster. Kommunen har också 
beslutat om ökad service med möjlighet till 
gemensamt kvällsmål på kommuns 
trygghetsboenden, vilket innebär att 
möjligheten numer finns att kunna äta 
gemensam lunch och kvällsmat alla dagar i 
veckan, tillagad av kommunens måltids-
verksamhet. 
 
Bredbandsprojektet 

Under perioden har avtal tecknats gällande 
utbyggnad av bredband i Hällefors och Nora 
kommun. Projekten sker i samarbete mellan 
kommunerna och Telia Öppen Fiber där 
målsättningen är att byta ut gårdagens koppar 
till framtida fiber på landsbygden genom att 
uppnå EUs mål som är att 90 procent av alla 
hushåll ska ha tillgång till en fiberstruktur år 
2020. Post och telestyrelsens årliga 
sammanställning år 2016 visar att Hällefors 
kommun är på första plats i Sverige med 94,02 
procent när det gäller tätort och småort, och på 
fjärde plats om glesbyggden medräknas med 
81,98 procent. 
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OVAKO - Valsverket 

Ett stort och omfattande arbete har inletts 
under våren i samverkan med OVAKO, 
Region Örebro län, Arbetsförmedlingen med 
flera med anledning av OVAKO:s 
omstrukturering. Beskedet att Valsverket blir 
kvar är en mycket stor händelse och av största 
betydelse för välfärden i kommunen inför 
framtiden. I samband med omstruktureringen 
har kommunen arbetat tillsammans med 
regionen för att få tillstånd åtgärder för att 
stärka utvecklingsförutsättningarna i 
kommunen. Bland annat har en pilotstudie som 
synliggör hur utbildningsinsatser i en kommun 
kan koordineras på ett bättre sätt påbörjats som 
beräknas pågå under en tvåårsperiod.  
 
Postleden 

 
Postleden invigdes 1 juni efter cirka fem år av 
förberedelser. Den är 56 kilometer lång och 
går mellan Hällefors och Kopparberg. 
Postleden knyter samman Silverleden i 
Hällefors med Bergslagsleden. Leden går efter 
den gamla postvägen där dåtidens brevbärare 
transporterade brev och andra försändelser. 
Arbetet började först som ett Leader 
Bergslagen-projekt med Hällefors kommun 
som huvudman. Sedan tillkom Ljusnarsbergs 
kommun, Länsstyrelsen och Region Örebro län 
i satsningen. 
 
 

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen  

För att möjliggöra att fler ska kunna bo och 
bedriva verksamheter kring sjöar och 
vattendrag i kommunen arbetar Hällefors 
kommun med att ta fram en ny översiktsplan 
och i den peka ut områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (LIS-områden). 
Kommunen har beslutat om att påbörja 
processen för LIS under våren med anledning 
av projektet Lake Resort Bergslagen. Med 
landsbygdsutveckling avses i Hällefors 
kommun att nya bostäder som kan bidra till att 
upprätthålla serviceunderlaget, samt nya och 
utvecklingen av befintliga verksamheter för 
friluftslivet och turismen som kan ge positiva 
sysselsättningseffekter. 
 
Björskogsnäs 

Under våren har kommunen tecknat ett avtal 
med Ornitologiska föreningen om 
förvaltningen av Nymansgården i natur-
reservatet Björskogsnäs som inneburit större 
aktivitet än tidigare. Föreningen har till 
ändamål att öppna upp gården och att 
medverka till att utveckla gården till en 
levande och attraktiv miljö för människor i alla 
åldrar. Reservatet är utpekad som riksintresse 
för naturvården och ingår även i nationella 
bevarandeplanen för odlingslandskapet.  
 
 



 
 

 - 10 - 

 
Översiktsplan 

Arbetet med att arbeta fram ett förslag på ny 
översiktsplan (ÖP) har pågått under perioden 
där Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) 
sammanställer planen på uppdrag av 
kommunen. Planen omfattar hela kommunen 
och visar användningen av hur mark- och 
vattenområden ska användas i framtiden. 
Planen används som hjälp för kommunen och 
för andra myndigheters beslut. Med 
utgångspunkt från översiktsplanen tar 
kommunen fram detaljplaner (DP) som styr 
utformningen av enskilda områden och i vissa 
fall enstaka byggnader. Inför att 
samrådshandlingen ska tas fram har 
styrgruppen för översiktsplanen genomfört sju 
dialogträffar under tidig vår. Vid dessa 
tillfällen har möjlighet getts till att diskutera 
och lämna synpunkter och förslag kring 
förutbestämda teman. 
 
Belysning Sikfors 

 
Under året har belysningspunkter satts upp 
utmed Riksväg 63 i samhället Sikfors som ett 
led i att främja säkrare skolvägar för barn och 
ungdomar. 
 
 
 
 
 

Strategisk samverkans-
överenskommelse 

 
Strategisk samverkansöverenskommelse för 
ökad trygghet samt bekämpning och före-
byggande av brott 2016-2019 har tecknats 
mellan kommunen och polisen i Hällefors. 
Tillsammans har frågor lämnats ut om hur 
medborgarna ser på tryggheten i kommunen, 
för att få en tryggare och säkrare kommun 
enligt samverkansöverenskommelsen som 
kommunstyrelsen antog under mars månad. 
Svaren på dessa frågor kommer ligga till grund 
för Polisens och kommunens gemensamma 
arbete för att skapa medborgarlöften för en 
tryggare och säkrare kommun.  
 
 
 
 
 
 
Försäljning av aktieinnehav 

 
16 mars sålde kommunen sitt aktieinnehav i 
Hällefors Värme AB enligt tecknat 
aktieöverlåtelseavtal. Försäljningen innebär att 
kommunens ekonomiska resultat för 2016 
påverkats positivt med sammanlagt 4 miljoner 
kronor och är medel som ska komma 
invånarna till del genom åtgärder i kommunen.  
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Verksamhetsstyrning 
 
God ekonomisk hushållning 
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning. 
Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger 
därmed de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning 
att verksamheten bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas 
behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. 
Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 
effektivt sätt. Det är här mål och riktliner för verksamheten kommer in i bilden. Verksamhetsmål ska 
vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i form av servicenivåer 
och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och uttryckas i form av 
produktivitet och effektivitet.  
 
Verksamhetsmål 
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer 
där det framgår att Kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade 
inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekono-
misk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den 
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. 
Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k 
resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som Kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett 
kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin 
målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå 
inriktningsmålen eller inte.  
 
Inriktningsmål 2015-2018 
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och 
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.  
 
Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå 
målsättningen att förbättra kommunens soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en 
soliditet som uppgår till minst 20 procent, inkl pensionsskulden. 
Inriktningsmålet för mandatperioden 2015-2018 har fokus på att Hällefors ska bidra/medverka till: 

• människors utveckling  
• möten som engagerar/stimulerar  
• ett öppet och tolerant samhälle 
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Finansiella inriktningsmål 2015-2018 
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att 
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska 
påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att 
kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet. 
 

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

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

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

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

 
Finansiella resultatmål 2016 
 
Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 

minst 2,7 procent 31 december 
 

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst 
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket 
kommer att uppnås med nuvarande beräkningar. Orsaken till kommunens låga resultatandel under åren 
2013 och 2014 är att resultatet politiskt beslutats att påföras med nedskrivningar på 8,0 miljoner 
kronor under verksamhetsåret 2013 och 7,9 miljoner kronor under verksamhetsåret 2014, utifrån att 
tillgångarna var för högt värderade. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att 
resultatandel ska uppgå till minst 2,7 procent vilket beräknas att uppnås.  

 
2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT

Årets resultat (mkr) 15,1 0,8 1,9 13,5 21,0 52,3
Skatteintäker och utjämning (mkr) 362,5 360,3 377,1 383,2 421,8 1 904,9
Resultatandel 4,2% 0,2% 0,5% 3,5% 5,0% 2,7%  

 
Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag är 96,6 procent 31 december 
 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst  
96,6 procent, vilket beräknas uppnås vid årets utgång.  
 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Nettokostnader (mkr) 341,4 352,9 371,2 366,7 401,7 1 833,9
Skatteintäkter och utjämning (mkr) 362,5 360,3 377,1 383,2 421,8 1 904,9
Nettokostnadsandel 94,2% 97,9% 98,4% 95,7% 95,2% 96,3%  
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Mål 3: Alla verksamhetskostnader och investeringar är finansierade med egna medel, d 
v s vara 100 procent, 31 december 

 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent 
och det beräknas uppnås. Över den senaste femårsperioden kan konstateras att kommunen inte gjort 
nyupplåning. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Medel från verksamhet (mkr) 29,0 29,8 21,2 28,7 33,0 141,7
Nettoinvesteringar (mkr) 19,1 15,2 21,8 12,6 25,7 94,4
Självfinanseringsgrad 100,0% 100,0% 97,2% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Mål 4: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag är minst 7,0 procent 31 december 
 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst 
motsvarar 4 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket inte 
beräknas uppfyllas. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att investeringsandelen 
ska uppgå till minst 7,0 procent och det beräknas inte uppnås. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 19,1 15,2 21,8 12,6 25,7 94,4
Skatteintäkter och utjämning (mkr) 362,5 360,3 377,1 383,2 421,8 1 904,9
Investeringsandel 5,3% 4,2% 5,8% 3,3% 6,1% 5,0%  
 
Mål 5: Amortering av långfristiga låneskulden är lägst 2,4 miljoner kronor 31 december 
 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att amortera på den långsiktiga låneskulden som över en 
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor, vilket kommer att uppnås enligt nuvarande 
beräkningar. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att amortering av långfristiga 
låneskulden ska uppgå till lägst 2,4 miljoner kronor och det beräknas uppnås. 
 
(mkr) 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Låneskuld 139,5 119,6 107,6 107,6 102,6
Amortering (+) Upplåning (-) 0,0 19,9 12,0 0,0 5,0 36,9  
 
Mål 6: Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 0,6 miljoner kronor  

31 december 
 
Hällefors kommuns långsiktiga mål från och med år 2016 är att försäkra bort den långsiktiga 
pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor. Kommunens 
långsiktiga målsättning kommer inte att uppnås enligt nuvarande beräkningar. Under verksamhetsåret 
2016 har kommunen försäkrat bort 0,9 miljoner kronor, vilket gör att det finansiella målet för det 
enskilda verksamhetsåret 2016 har uppnåtts. 
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(mkr) 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Totalt pensionssåtagande 228,8 248,8 231,8 225,4 218,2
Försäkring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9  
 
Mål 7: Finansiella intäkter och kostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter 

och generella statsbidrag är högst  -0,7 procent 31 december 
 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2016 är att finansnettoandel ska uppgå till högst  
-0,7 procent, vilket beräknas uppnås vid årets utgång.   
 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Finansnetto (mkr) -6,0 -6,6 -4,0 -3,0 0,9 -18,7
Skatteintäkter och utjämning (mkr) 362,5 360,3 377,1 383,2 421,8 1 904,9
Finansnettoandel -1,7% -1,8% -1,1% -0,8% 0,2% -1,0%  
 
Mål 8: Kommunens egna kapital och pensionsskuld i förhållande till kommunens totala 

tillgångar är lägst 28,1 procent 31 december 
 
Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att soliditeten enligt blandande modellen 
ska uppgå till lägst 28,1 procent och det uppfylls per augusti 2016.  
 
Soliditet blandad modell 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Eget kapital (mkr) 82,9 83,8 85,7 99,2 126,8 478,4
Totala tillgångar (mkr) 334,7 337,5 319,9 364,2 382,6 1 738,9
Soliditet 24,8% 24,8% 26,8% 27,2% 33,1% 27,5%  
 
Mål 9: Kommunens egna kapital, pensionsskulder och ansvarsförbindelse i förhållande 

till kommunens totala tillgångar är lägst -31,0 procent 31 december 
 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa en soliditet inklusive alla pensionsåtagande på  
20 procent. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2016 är att soliditeten inklusive alla 
pensionsåtaganden ska uppgå till lägst -31,0 procent och det uppfylls per augusti 2016.  
 
Soliditet inkl pensionsåtagandet 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALT
Eget kapital (mkr) -121,1 -130,9 -113,2 -93,5 -62,3 -521,0
Totala tillgångar (mkr) 334,7 337,5 319,9 364,2 382,6 1 738,9
Soliditet -36,2% -38,8% -35,4% -25,7% -16,3% -30,0%

 
 
 
  



 
 

-     -  15 

Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2015-2018 
 
Tillväxt  
Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är en förutsättning för en livskraftig kommunal service. 
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag 
ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske 
genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan 
människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder 
praktikplatser inom sina verksamheter. 
 

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

 
Utbildning    
Det finns mycket forskning som pekar på värdet av en fungerande grundskola. Förutom det faktum att 
väl genomförd grundskola för individen medför ökade möjligheter till fortsatta karriärval, och därmed 
ökade förutsättningar för företagens framtida rekrytering, finns en hel del forskning på epidemiologisk 
nivå. 

 
Grundskolans nyckelfunktion beträffande ett stort antal parametrar i samhället är alltså väl 
dokumenterat. För att resultaten i grundskolan ska stiga behöver också ett antal andra verksamheter 
ges möjlighet till utveckling. 
 
Med utgångspunkt i det rådande forskningsläget och verksamhetens organisation i övrigt föreslår 
förvaltningen att utbildningsverksamhetens resultatmål fokuserar på grundskolan. 

 

• Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat 

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

• Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det 
liv de vill och kan 
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Verksamhetsmässiga resultatmål 2016 
 
Tillväxt 
 
Mål 1: Kommunen har genom aktiv arbetsmarknadspolitik ökat den totala 

sysselsättningen 
 

Med förvärvsarbetade dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas efter arbetsställets 
geografiska belägenhet t ex alla som har sitt förvärvsarbete i Hällefors kommun oberoende av var de 
är folkbokförda. Siffrorna är hämtade från SCB och kommer med ett års eftersläpning, vilket innebär 
att de senaste siffror som redovisas är från 2014 års utfall.  Indikatorn följs upp en gång per år. 
Statistik för sysselsättningen kan hämtas löpande från Arbetsförmedlingen, men då bygger statistiken 
enbart på de människor som är inskrivna på arbetsförmedlingen.  
 
(antal) 2011 2012 2013 2014
Kvinnor 1 263 1 260 1 226 1 263
Män 1 542 1 503 1 519 1 500
Totalt 2 805 2 763 2 745 2 763  
 
Kommunen kan konstatera att antalet förvärvsarbetanden har minskat de senaste tre åren. En 
förklaring är att antalet innevånare är en faktor som direkt påverkar indikatorn, som är en negativ trend 
i kommunen. Antalet invånare i åldersintervallet 16 till 64 år har minskat med 2,8 procent, 1,0 procent 
och 0,2 procent de redovisade åren. Däremot har minskningen av andelen förvärvsarbetande varit 1,5 
procent, 0,6 procent och 0,7 procent. 
 
Arbetsförmedlingens statistik för öppet arbetslösa i Hällefors kommun redovisas per månad och 
stickprov för augusti visar att antalet öppet arbetslösa respektive år var 170 år 2014, 220 år 2015 
respektive 117 för år 2016. Sysselsättningsgraden i kommunen kan därmed konstateras ha utvecklats 
gynnsamt under de senaste åren för de grupper som står till arbetsmarknadens förfogande, men en stor 
andel inflyttade tillhör etableringen och behöver introduceras till arbetsmarknaden eller har andra 
hinder för att nå den öppna arbetsmarknaden, varför den totala sysselsättningsgraden i stället minskar.  
 
Kommunens arbetsmarknadsinsatser bidrar till en positiv utveckling, men är av en avgränsad 
omfattning varför effekten av insatserna är begränsade relativt målgruppen. Dock kan konstateras att 
insatserna i högre grad når de grupper som står långt från den öppna arbetsmarknaden som ett 
komplement till ansvarig statlig myndighets verksamhet. Detta arbete bedöms på lång sikt ge effekt på 
den grupp som har svårast att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och därmed verka för 
måluppfyllelse. Måluppfyllelse går ännu inte att påvisa för verksamhetsåret 2016. 
 
Mål 2: Andelen nöjda kunder vad gäller hantering av företagarärenden är lika bra eller 

bättre än vid senaste mätningstillfället 
 
Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning även kallad Nöjd-Kund-Index NKI. De myndighetsområden som undersöks är 
brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll 
samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, 
tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.  
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Från och med 2016 arbetar kommunen med Insiktsmätningen på ett nytt sätt. Dels kommer mätningen 
att ske närmare i tid efter avslutat ärende till skillnad mot tidigare år då enkäten skickades ut efter 
avslutat verksamhetsår. Kommunen kommer från i år att arbeta med webbenkäter i första hand och 
därefter med postala enkäter och telefonintervjuer. Genom att enkäterna nu också kommer att riktas 
till dem kommunen möter/har dialogen med ökar möjligheten att kommunen får en mer rättvis bild av 
hur kommunens arbete har upplevts. Tidigare har enkäterna skickats till företaget och då har kanske 
inte rätt person fått svara på frågeställningarna 
 
Efter att årets undersökning är avslutad kommer kommunen att få en årsrapport per kommun, 
för Business Region Örebro/BRO som helhet samt för kommunens ingående och 
samarbetsorganisationer inom BRO. Årsrapporterna kommer att komma i slutet av februari alternativt 
början av mars året efter mätningen. SKL:s totala ranking för Löpande insikt för alla ingående 
kommuner kommer i mars/april året efter mätningen. 
 
Måluppfyllelsen för 2016 kommer att kunna mätas först i slutat av första kvartalet 2017, vilket gör att 
måluppfyllelse inte går att påvisa. 
 
Mål 3: Hällefors kommun har förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs ranking 
 
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 
faktorer som viktas olika tungt. 2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning 
till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik 
från SCB och UC. 
 
Svenskt Näringslivs mätning från enkätsvar 2012 2013 2014 2015 2016
Tele- och IT-nät 132 27 48 103 71
Konkurrens från kommunen 59 234 139 139 171
Skolans attityder till företagande 286 281 286 287 213
Vägnät, tåg- och flyg 276 276 250 263 219
Tjänstemäns attityder till företagande 263 269 271 279 236
Tillämpning av lagar och regler 286 252 274 285 247
Kommunpolitikernas attityder till företagande 282 278 280 283 268
Service till företag 285 289 288 290 275
Sammanfattande omdöme 284 264 278 287 278
Tillgång till kompetens 289 276 283 278 288
Allmänhetens attityder till företagande 290 278 289 289 288  
 
Svenskt Näringslivs mätning från statistik från SCB och UC 2012 2013 2014 2015 2016
Nyföretagsamhet 239 233 162 287 286
Andel i arbete 282 286 286 283 277
Kommunalskatt 215 191 232 222 205
Marknadsföring 230 238 242 235 240
Företagande 222 242 214 205 230
Entreprenader 195 254 214 216 221
TOTAL RANKING inklusive enkätfrågor 286 288 286 290 287  
 
I 2016 års ranking placerar sig Hällefors kommun på 287 plats och har uppfyllt målet att förbättra sin 
placering i rankinglistan. 88 företag har svarat på enkäten och 26,1 procent tycker att företagsklimatet 
är bra. 
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Hällefors kommun har valt att ange denna rakning som ett mått i måluppfyllelsen därför att 
enkätsvaren från de lokala företagarna väger tungt i den ranking som kommunerna får. Företagarnas 
upplevelse av det lokala företagsklimatet är således en viktig aspekt för Hällefors kommuns inriktning 
på näringslivsarbetet. 
 
Mål 4: Utbildningsnivån i befolkningen har ökat 31 december  
 
Kommunen har valt att följa SCB:s statistik på antalet invånare som har minst treårig gymnasial 
utbildning i förhållande till antalet kommuninvånare inom åldersspannet 16 till 64 år. 
Kommunen kan konstatera att andelen ökat de senaste fyra åren. Vad gäller innevarande 
verksamhetsår kan kommunen inte göra någon bedömning om målet kommer att uppnås. 
 
16-64 år 2011 2012 2013 2014 2015
Invånare med gymnasial utbildning, 3 år 1119 1138 1142 1157
Invånarantalet 4154 4039 4000 3953
Andel invånare med gymnasial utbildningsnivå 26,94% 28,18% 28,55% 29,27%  
 
Det är troligt att den positiva utvecklingen håller i sig. Antalet elever som lämnar gymnasieåldern utan 
gymnasial utbildning är fortsatt låg. Övergången till treårig gymnasieskola vid i 94-års läroplan bidrar 
fortfarande till ökningen. Satsningen på vuxenutbildningen ligger dock främst mot tvåårig 
yrkesutbildning, och har inte så stor inverkan på just denna indikator. 
 
Utbildning  
 
Mål 5: Måluppfyllelsen i grundskolan har ökat 
 
Meritvärdet hade mellan läsåret 2013/2014 och 2014/2015 i kommunens sammanställningar ökat från 
192,7 % till 194,2 %. Vid vårterminens utgång 2016 visar förvaltningens egna meritvärden 177,9 
procent. Måluppfyllnaden har sjunkit. Kommunen har vid mätningstillfället inte tagit hänsyn till 
omständigheter p g a att elever av naturliga skäl, inte hunnit få vare sig ett fullgott svenskt språk, eller 
nog med ämneskunskaper för att erhålla betyg, utan väljer att redovisa enligt lagstiftningen.  
 

2012 2013 2014 20105 2016
Meritvärde i åk 9 lägeskommun,
genomsnitt 191,5 189,9 192,4 190,5  
 
Behörigheten till yrkesprogram i gymnasieskolan är konstant, och har alltså inte ökat, vilket innebär 
att kommunen beräknar att inte uppnå målet.  
 
I de ämnen där måluppfyllelsen är låg i årkurs 6, beror det till största del på att det kommit många 
nyanlända elever, som läser enligt timplan och därmed ska betygssättas. Eleverna har av naturliga 
skäl, inte hunnit få vare sig ett fullgott svenskt språk, eller nog med ämneskunskaper för att erhålla 
betyg. I övrigt, har elever som haft behov, fått anpassningar och extra stöd.  
 
De ämnen kommunen valt att analysera extra är matematik och idrott- hälsa och där finner kommunen 
att när det gäller idrott, är det fortfarande i princip endast simkunnighet som brister och som gör att 
eleverna inte erhåller betyg. I matematik är det svårare att se vad den låga måluppfyllelsen beror på, 
men motivation för ämnet är något som både pedagoger och elever lyfter. Det är även i detta ämne 
många nyanlända, som inte hunnit genom kurser och som inte hunnit erhålla tillräckliga kunskaper i 
svenska, som läser enligt timplanen och ska betygssättas. Dessa elever har inte hunnit nå målen för 
godkänt. 
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(%) 2012 2013 2014 2015 2016
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogam
lägeskommun 78,8% 83,3% 78,9% 74,6%  
 
Mål 6: Alla elever i åk 3 har adekvat läsförståelse  
 
Att mäta adekvat läsförståelse är svårt, och egentligen en lärarbedömning. De elever som klarar 
nationella proven bedöms dock ha adekvat läsförståelse, vilket gör resultaten av nationella proven i år 
3 till bra indikatorer. Förutom Klockarhagskolans notering från 2016 så är resultaten på nationella 
proven stabila över tid. Flyktingkatastrofen har också gjort resultaten svårtydbara.  Alla elever har inte 
adekvat läsförståelse och målet är inte uppfyllt.    
 
(%) 2012 2013 2014 2015 2016
Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnes-
provet i svenska och svenska som andraspråk, 
lägeskommun 48,0% 42,0% 74,0% 60,0%  
 
Mål 7: Alla elever har adekvat förmåga i matematik efter åk 6  
 
I kommunens egna sammanställningar är andelen elever med godkänt provbetyg i matematik  
85,9 procent för läsåret 2014/2015. För år 2015/16 redovisar vi ur egna system att 88,5 % av eleverna 
har motsvarande godkänt betyg på nationella prov i år 6.  
 
Måluppfyllnaden har alltså ökat, men samtliga elever har inte adekvat förmåga. 
 
(%) 2013 2014 2015 2016
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik
lägeskommun 100,0% 86,0% 86,0%  
 
Lärarna i grundskolan har under perioden varit med i den statliga satsningen Matematiklyftet. 
 
Omsorg  
 
Mål 8: Bemötandet i omsorgsverksamheten har förbättrats 31 december 
 
Omsorgens verksamhetsområde har sedan 2015 arbetat målmedvetet för att öka kvalitén inom 
verksamheten. Resultatet från SKL:s brukar kund index visar att kostnaden har minskat och 
kundnöjdheten inom hemtjänst har ökat under åren 2014 - 2015. Även i öppna jämförelser 2015 har 
hemtjänsten i sin helhet visar ett förbättrat resultat.  
 
Omsorgens gemensamma värdegrund "Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, 
så du får möjlighet att leva det liv du vill och kan" skapar ett naturligt fokus på bemötande frågor i 
verksamheterna.  
 
(%) 2012 2013 2014 2015 2016
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
bemötande 93,0% 96,0% 96,0% 97,0%  
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(%) 2012 2013 2014 2015 2016
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
bemötande 97,0% 94,0% 94,0% 94,0%  
 
Kommunen räknar med att målet vad gäller brukarbedömningen inom äldreomsorgen kommer att 
uppnås under innevarande år. 
 
Mål 9: Antalet dagar från beslut till verkställighet i verksamheten har minskat  

31 december 
 
Avseende målet att minskas antalet dagar från beslut till verkställighet visar en mätning att antalet 
dagar i genomsnitt mellan beslut om vård och omsorgsboende och verkställighet första halvåret 2016 
ligger på 83 dygn.  
 
Från det att mätningarna inleddes under 2014 då genomsnittet låg på 77 dagar har förvaltningen sett en 
minskning under 2015 till 68 dagar fram till första halvåret 2016 då en markant ökning skett. 
 
Ökningen beror på en markant ökning av antalet ansökningar om vård- och omsorgsboende samt det 
ökade behovet av äldreomsorgen under 2016.  Hemtjänstens volymer har ökat med 27 procent de 
första 8 månaderna i jämförelse med samma månader 2015. 
 
Insatsen hemtjänst verkställs oftast samma dag som beslutet tas. I övriga insatser inom bistånd sker 
verkställighet i nära anslutning till beslut.  
 
Vid handläggningen av Barn och ungdomsärenden sker beslut i nära samband med verkställighet.  
 
(medelvärde) 2013 2014 2015 2016
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 145 82 75  
 
Förvaltningen ser svårigheter att nå måluppfyllelse relaterat till den ökade volymen av vård- och 
omsorg. 
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6940 6997 6940 6997

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

Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-08 2016-08 2015-08 2016-08

Verksamhetens nettokostnader (tkr) 238 912 246 611 244 445 255 975
- per invånare (kr) 34 425 35 245 35 223 36 584
- i procent av skatteintäker/utjämning - - 96,7 91,1

Utdebitering (kr/skkr) - - 22,05 22,05

Skatteintäkter och utjämning (tkr) 252 718 281 107 252 718 281 107
- per invånare (kr) 36 118 40 175 36 415 40 175

Finansnetto (tkr) -5 898 21 -2 390 2 404

Skattekostnad (tkr) - - - -

Delårets resultat (tkr) 7 908 34 517 5 883 27 536
- justerat resultat mot balanskravet - - 5 883 27 536
- i procent av skatteintäker/utjämning - - 2,3 9,8

Nettoinvesteringar (tkr) 10 866 18 520 6 098 8 906
- per invånare (kr) 1 553 2 647 879 1 273
- i procent av skatteintäker/utjämning - - 2,4 3,2

Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-12 2016-08 2015-12 2016-08

Soliditet (%) 21,3 26,8 27,2 33,1
- inklusive hela pensionsåtagandet -17,4 -9,3 -25,7 -16,3

Total låneskuld (tkr) 232 586 232 586 107 600 102 600
- per invånare (kr) 33 075 33 241 15 301 14 663

Pensionsåtagande (tkr) 225 359 220 716 225 359 220 716
- per invånare (kr) 32 048 31 544 32 048 31 544

Borgensåtagande (tkr) 366 359 130 352 130 345
- per invånare (kr) 52 51 18 537 18 629
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Finansiell analys- koncernen 
 
Resultat 
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Prognostiserat årsresultat 
Årets prognostiserade resultat uppgår till 21,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna 
kapitalet med 20,2 procent. Resultatet är 10,0 miljoner bättre än budgeterat. 2015 erhöll kommunen 
26,2 miljoner kronor i det extra generella bidraget för människor på flykt och beslut har tagits att 22,5 
miljoner kronor av dessa medel intäktsförs under verksamhetsåret 2016.  Hällefors kommuns resultat 
vad gäller skatter och generella statsbidrag är 3,0 miljoner kronor bättre än budget och finansnettot är 
4,0 miljoner kronor bättre än budget p g a aktieförsäljningen av aktierna i Hällefors Värme AB. 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Årets resultat (mkr) 15,8 -0,7 2,5 13,7 21,5
% av eget kapital vid årets början 22,2 -0,1 2,7 14,7 20,2  
 
Investeringsvolym 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 42,7 miljoner kronor, vilket är 24,8 miljoner högre än föregående 
år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat har 
koncernen 40,7 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den 
löpande verksamheten är finansierad. Detta beräknas medföra att 95,3 procent av investeringarna kan 
finansieras med medel från den löpande verksamheten. Hällefors Bostads AB´s investering avser 
nybyggnation på Hemgårdsvägen och bolaget kommer att behöva nyupplåna. 
 
(mkr) 2012 2013 2014 2015 2016
Kommunen 19,1 15,2 21,8 12,7 25,7
Hällefors Bostads AB 0,3 - - 5,2 17
Årets nettoinvesteringar 19,4 15,2 21,8 17,9 42,7  
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft 
kommunkoncernen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunkoncernen 
för kommande lågkonjunkturer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunkoncernens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur 
stor del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det 
egna kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan 
ökar, eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader 
för lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 
 
(%) 2012 2013 2014 2015 2016
Soliditet 15,1% 16,7% 18,2% 21,3% 24,4%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet -20,4% -22,8% -20,6% -17,4% -11,3%  
 
Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2016 som är helårsprognos. Under år 2016 ökade 
soliditeten med 2,8 procentenheter till 24,4 procent. För att få ett mer relevant mått på soliditeten 
måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som beräknas vid årsskiftet uppgå till 186,8 miljoner 
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunens beräknade soliditet -11,3 procent. 



-23 - 
 

 
Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunkoncernens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det 
främmande kapitalet utvecklats över tiden. 
 
(%) 2012 2013 2014 2015 2016
Total skuldsättningsgrad 84,9% 83,3% 81,8% 78,7% 75,6%  
 
Den totala skuldsättningsgraden beräknas minskas till följd av det positiva resultatet. 
 
Risk  
Risk analyseras kommunkoncernens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar 
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. 
 
Finansiella skulder 
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgick till 248,9 miljoner kronor i delårsbokslutet 2016. 
232,6 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 11,7 miljoner består av skuld till 
VA- och avfallskunder och 4,6 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. 
 
kreditgivare (mkr) 2012 2013 2014 2015 2016
Långfristiga lån 344,5 306,9 288,9 227,6 232,6
Kortfristiga lån 11,1 14,8 2,2 5,0 0,0
Totalt 355,6 321,7 291,1 232,6 232,6  
 
Framtida utveckling 
 
Utifrån kommunens fattade beslut om en ekonomisk strategisk plan och bostadsbolagets ägardirektiv 
är målsättningen att skapa en långsiktig stabil ekonomi genom att öka soliditeten.. Koncernens 
långsiktiga finansiella åtagande har minskat i och med årsskiftet 2015/2016 då avvecklingen av 
kommunens ägande i Svartälvstorps Förvaltnings AB skett och det innebar även att kommunens 
borgensåtagande kopplade till Svartälvstorps Förvaltnings AB har upphört. 
 
För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till kommunens respektive bolags årsredovisningar. 
Preliminära uppgifter har lämnats för Hällefors Bostads AB, vilket innebär att de inte är granskade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-      -  24   

Finansiell analys- kommunen 
 
Resultat 
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter 
och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Prognostiserat årsresultat 
Helårsprognosen visar ett positivt resultat på 21,0 miljoner kronor och är 9,8 miljoner kronor bättre än 
budgeterade 11,2 miljoner kronor. 2015 erhöll kommunen 26,2 miljoner kronor i det extra generella 
bidraget för människor på flykt och beslut har tagits att 22,5 miljoner kronor av dessa medel 
intäktsförs under verksamhetsåret 2016. 3,7 miljoner kronor har förbrukats under år 2015. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett överskott på totalt 2,8 miljoner 
kronor, vilket avser kommunstyrelsen. Skatter och generella statsbidrag är 3,0 miljoner kronor bättre 
än budget och finansnettot är 4,0 miljoner kronor bättre än budget p g a aktieförsäljningen av aktierna 
i Hällefors Värme AB. Förvaltningen har till kommunstyrelsen gett ett förslag p att använda 3,7 
miljoner kronor av de extra generella statsbidraget till investeringsåtgärder, vilket kommer att 
påverkar budgetresultat för kommunen. I helårsprognosen har förvaltningen tagit hänsyn till dessa 
investeringsåtgärder vilket ger ett utökat överskott vad gäller nämnder och styrelser på totalt 6,5 
miljoner kronor i förhållande till budget. 
 
I delårsrapporten och helårsprognosen har en beräkning av semesterlöneskulden gjorts som påverkar 
utfallet för år 2016-08 med en kostnad på 1,3 miljoner kronor. I rapporten har hänsyn tagits till 
översyn för Kommunal för aktuell tidsperiod med totalt 1,8 miljoner kronor.  
 

2012 2013 2014 2015 2016
Årets resultat (mkr) 15,1 0,8 1,9 13,5 21,0
% av eget kapital vid årets början 22,3 1 2,3 15,8 21,2  
 
Under de fem senaste åren beräknas det egna kapitalet öka med 52,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 
en årlig ökningstakt på 10,5 procent. 
 
Balanskravet 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de realisationsposter som 
uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med 
undantag för budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2016 beräknas bli ett positivt resultat 
på 21,0 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav beräknas årets 
balanskravsresultat till 17,0 miljoner kronor p g a återläggning av realisationsvinsten vid 
aktieförsäljningen av aktierna i Hällefors Värme AB. Kommunen kommer därmed inte få något 
negativt balanskravsresultat. 
 
(mkr) 2012 2013 2014 2015 2016
Årets resultat 15,1 0,8 1,9 13,5 21,0
 samtliga realisationsvinster/förluster - - - - -4,0
 omställningskostnader 7,8 0,4 0,6 - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 22,9 1,2 2,5 13,5 17,0
 rips-räntesänkning på pensionsskuld - 2,5 - - -
 medel till resultatutjämningsreserv - - - - -
 medel från resultatutjämningsreserv - - - - -
Årets balanskravsresultat 22,9 3,7 2,5 13,5 17,0  
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Kommunen har inte reserverat några positiva resultat i en s k resultatutjämningsreserv (RUR) utifrån 
att kommunen antagit en långsiktiga finansiella målsättningar som har till syfte att ge kommunen en 
långsiktig och strategisk planering i de finansiella målsättningar kommunen har och vara 
utgångspunkt vid framtagande av kommunens kommande årsbudgetar. I målsättningarna framgår 
tydligt att kommunen ska budgetera överskott. 
 
Förändring av kostnader och intäkter 
En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de 
intäkter vi får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Nettokostnaderna 
beräknas öka med 9,5 procent jämfört med år 2015. Intäkterna från skatteintäkter och generella 
statsbidrag beräknas öka med 10,1 procent. Att nettokostnaderna och generella statsbidrag har ökat 
kraftigt år 2016 mot år 2015 utgörs av att det extra generella statsbidraget 2016 för människor på flykt 
på 22,5 miljoner kronor för räkenskapsåret 2016. 
 
(mkr) 2012 2013 2014 2015 2016
Nettokostnader 341,4 352,9 371,2 366,7 401,7
Skatteintäkter och utmämning 362,5 360,3 377,1 383,2 421,8  
 
Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2016 som är helårsprognos. Under perioden från år 
2012 till 2016 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgått till 17,7 procent och för 
skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till 16,4 procent. 
 
Nettokostnadsandel 
Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. 
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna 
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag som ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och 
intäkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som 
god ekonomisk hushållning. 
 
(%) 2012 2013 2014 2015 2016
Nettokostnadsandel 94,2% 97,9% 98,4% 95,7% 95,2%  
 
Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2016 som är helårsprognos. Av tabellen framgår det 
att 95,2 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas användas till 
verksamheterna. 
 
Investering och självfinansieringsgrad 
Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 25,7 miljoner kronor, vilket är 13,0 miljoner högre än 
föregående år. I nettoinvesteringarna har kommunen erhållit investeringsbidrag på 1,9 miljoner kronor. 
Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets prognostiserade 
resultat har kommunen 33,0 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag 
efter att den löpande verksamheten finansierats. Detta har medfört att 100,0 procent av investeringarna 
beräknas finansieras med medel från den löpande verksamheten. 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Medel från verksamhet (mkr) 29,0 29,8 21,2 28,7 33,0
Nettoinvesteringar (mkr) 19,1 15,2 21,8 12,6 25,7

Självfinansieringsgrad (%) 100,0% 100,0% 97,2% 100,0% 100,0%  
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Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera 
samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker kommunens finansiella 
handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder 
och/eller stärka likviditeten. Under de fem senaste åren har 100 procent av investeringarna 
finansierats med medel från verksamheten. 
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen 
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande 
lågkonjunkturer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor 
del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna 
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, 
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för 
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 
 
(%) 2012 2013 2014 2015 2016
Soliditet 24,8% 24,8% 26,8% 27,2% 31,4%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet -36,2% -38,8% -35,4% -25,7% -16,3%  
 
Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2016 som är helårsprognos. Under år 2016 beräknas 
soliditeten öka med 4,2 procentenheter till 31,4 procent. För att få ett mer relevant mått på soliditeten 
måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som  beräknas vid årsskiftet uppgå till 186,8 miljoner 
kronor, läggas in i balansräkningen beräknas kommunens soliditet till -17,4 procent. 
 
Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det 
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden har under året minskat till 
följd av det positiva resultatet. 
 

(%) 2012 2013 2014 2015 2016
Total skuldsättningsgrad 75,2% 75,2% 73,2% 72,8% 68,6%  
 
Kommunalskatt 
Skattesatsen för Hällefors invånare under 2016 är 22,05 procent. Kommunen har under 2016 den 
fjärde högsta skattsatsen i länet. Den genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2016 till 32,1 
procent, varav kommunerna svarar för 20,75 procent.  
 
Risk  
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar 
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också 
borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
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Likviditet 
Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Kassalikviditeten utgörs av kvoten 
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett resultat över 100 procent visar att de 
kortfristiga tillgångarna är större än de kortfristiga skulderna. Rörelsekapitalet beräknas som samtliga 
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Kassalikviditet (%) 90,5% 93,2% 77,2% 94,5% 118,4%
Röreslekapital (mkr) -7,3 -5,7 -17,3 -6,2 19,2  
 
Siffrorna ovan är utfall för respektive år förutom 2016 som är utfall för delårsbokslutet. 
Den kortfristiga betalningsberedskapen har ökat mot föregående år med 23,9 procentenheter och 
rörelsekapitalet har ökat med 25,4 miljoner kronor.  
 
Finansiella skulder 
Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 118,9 miljoner kronor. 102,6 miljoner kronor 
avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 11,7 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder 
och 4,6 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. 
 
(mkr) 2012 2013 2014 2015 2016
Långfristiga lån 134,5 119,5 107,4 102,6 102,6
VA- och avfallsfond 8,8 10,2 11,2 11,7 11,7
BRT 3,7 4,3 4,4 4,6 4,6  
 
Genomsnittsräntan på låneskulden uppgår till 3,19 procent vid månadsskiftet augusti/september och 
innebär en ökning med 0,08 procentenheter i förhållande till samma tidpunkt föregående år.  
 
Pensionsåtaganden 
Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en ny modell (RIPS07). Modellen är 
framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid värderingen av kommunala 
pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i 
praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna 
del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att 
belasta kommunens resultat under många decennier. De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå 
till 218,2 miljoner kronor vid årets slut, vilket är en minskning med 7,2 miljoner kronor under året. 
Det finns inga medel som är särskilt placerade för kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen 
har återlånat den samlade pensionsskulden i verksamheten. Siffrorna nedan är utfall för respektive år 
förutom 2016 som är helårsprognos. 
 

(mkr) 2012 2013 2014 2015 2016
Avsättning till pensioner 24,8 33,8 32,9 32,7 31,4
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 204,0 214,6 198,9 192,7 186,8
Totalt 228,8 248,4 231,8 225,4 218,2  
 
Borgensåtaganden 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgår till 130,3 miljoner kronor vid månadsskiftet 
augusti/september 2016. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form 
av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till 
Hällefors Bostads AB med 130,0 miljoner kronor.  
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Kontroll 
Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger 
bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman 
på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
 
 
Budgetavvikelse 
En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i 
kommunen. Under 2016 har nettokostnaderna varit högre än budgeterat och beror på svårigheten att 
ställa om verksamheterna i kommunen p g a de reducerade ramarna som kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige beslutat om. Dessutom har det extra generella statsbidraget bidragit till 
svårigheten att följa budget då beslutade åtgärder inte kommer att hinnas verkställas utan slutförs först 
under nästkommande år. 
 
(mkr) 2012 2013 2014 2015 2016
Årets resultat -3,7 -8,5 0,7 10,0 9,8
Nettokostnader -10,4 -9,2 -14,2 0,5 2,8
Skatteintäkter och utjämning 4,9 -0,1 14,0 7,5 3,0
Finansnetto 1,8 0,8 0,9 2,0 4,0  
 
Budgetföljsamhet inom nämnderna 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar att 
bedriva sin verksamhet inom budgetramarna.  
 
(mkr) 2012 2013 2014 2015 2016
Återbetaltning AFA-försäkring 7,5 7,5 - 3,8 -
Infriad borgen - - - -4,2 -
Kommunfullmäktige - - - 0,5 0,0
Myndighetsenämnd - - - - 0,0
Kommunstyrelse 8,4 -6,4 0,8 0,4 2,8
Bildningsnämnd -6,4 -4,2 -2,3 - -
Omsorgsnämnd -19,9 -6,1 -12,9 - -
Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Val- och demokratinämnd - - 0,2 - -  
 
Prognossäkerhet 
Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den 
finansiella utvecklingen. En god prognossäkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella 
ekonomiska förändringar under året. Helårsprognos för nämndernas verksamhet beräknas bli  
8,8 miljoner kronor bättre än prognosen i mars månad. För år 2016 har kommunen erhållit  
22,5 miljoner kronor i extra generella statsbidrag för människor på flykt. Under årets gång har det 
beslutats att 3,3 miljoner kronor ska användas för investeringar istället för driftskostnader och 
förvaltningen föreslår att ytterligare 3,7 används till investeringsåtgärder. Därutöver kommer 4,6 
miljoner kronor av det extra generella statsbidraget inte att hinna förbrukas enligt fattade beslut, vilket 
tidigare inte gått att förutsäga. Prognossäkerheten har varit komplicerad under verksamhetsåret 2016. 
 
(mkr) Mars Delårsrapport
Kommunfullmäktige 0,0 0,0
Myndighetsnämnd 0,0 0,0
Kommunstyrelse -6,6 2,8  
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Känslighetsanalys 
En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta 
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på 
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi under ett år. 
 
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 2,5
Bruttokostnadsförändring med 1% 4,5
Ränteändring på långfristiga lån 1% 1,0
Förändring generella statsbidrag med 1% 0,9
Förändring utdebitering med 10 öre 1,0  
 
Framtida utveckling 
Kommunernas ekonomiska förutsättningar beräknas vara starkare åren framöver med anledning av 
den beslutade ändringen i utjämningssystemet som trädde i kraft från verksamhetsåret 2014. Trots 
utökningen måste fokus ligga på att nämnder och styrelse når balans mellan kostnader och 
budgetramar.  
 
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk plan som har till syfte att minska verksamheternas 
kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekonomisk 
hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Som 
ett led i det har kommunen antagit finansiella inriktningsmål som ska bygga på tre viktiga finansiella 
målsättningar som påverkar soliditetens utveckling positivt.  
 
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och 
förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom till-
gängliga resurser. 
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Personalredovisning 
 
 
Arbetsgivarperspektiv 
Målet med Hällefors kommuns personalpolitik är att vara en arbetsgivare som kan attrahera, behålla 
och utveckla medarbetare så att kommuninvånarna möter kompetent och engagerad personal i en väl 
fungerande organisation. 
 
Chefs- och ledarutveckling 
Hällefors kommun hade den 1 augusti totalt 24 chefer med personalansvar. Hittills under året har en 
MBL-utbildning skett för chefer och fackliga företrädare. Vidare planeras en 6-8 dagar lång 
chefsutbildning för kommunens alla chefer med start under hösten i det personliga ledarskapet och 
kommunikation. Ett antal chefsdagar, förslagsvis fyra/år, innehållande olika teman, till exempel 
implementering av olika policys och riktlinjer, kommer fortsättningsvis att ske löpande . 
  
Personalnyckeltal 
Mätdatum för personalredovisningen i delårsrapporten är den 1 augusti och mätperioden är från den 1 
augusti till och med den 31 augusti. 
 
Anställningar och årsarbetare 
Den 1 augusti 2016 var antalet anställningar i Hällefors kommun 564, vilket är en ökning med 18 
anställningar jämfört med den 1 augusti år 2015. Redovisningen avser månadsavlönade, både 
tillsvidare och visstidsanställda, som faller under avtalet Allmänna Bestämmelser (AB). Inom 
kommunen finns ett stort antal timavlönade med anställningsvillkor enligt AB, de ingår i vissa delar av 
redovisningen. De flesta anställningarna finns inom bildnings- och omsorgsområdet.   
 
Totalt arbetade 480 kvinnor och 84 män i kommunen. Andelen kvinnor uppgår till 85 procent. I 
förhållande till föregående år har antalet kvinnor ökat med 16 anställningar och antalet män ökat med 
2 anställningar. 
 

2015 2016
1 augusti Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Antal anställda med månadslön 546 464 82 564 480 84

Antal tillsvidareanställda 504 432 72 520 447 73
Antal visstidsanställda 41 32 10 44 33 11

Antal heltidsanställda 352 282 70 376 301 75
Antal deltidsanställda 190 178 12 173 164 9  
 
Antal vikarieanställningar har ökat med 3 anställningar. Av kommunens anställningar är 93 procent 
tillsvidareanställningar och resterande 7 procent visstidsanställningar. Visstidsanställda är de som är 
anställda för ett vikariat, provanställda eller anställda för en viss arbetsuppgift.  
 
Jämfört med föregående år har heltidsanställningarna ökat och deltidsanställningarna minskat. De 
flesta anställda, 67 procent, har heltidsanställning. Av alla månadsavlönade hade 31 procent en 
deltidsanställning och 2 procent är vilande tjänster. Deltidsanställningar har en sysselsättningsgrad 
som är lägre än 100 procent.  
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Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är 94 procent. Fördelat mellan könen har 
kvinnorna en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 93 procent, medan männen har 97 procent i snitt. 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 1 procent sedan föregående år. 
 

2015 2016
1 augusti Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Genomsnittlig sysselsättning 93% 92% 96% 94% 93% 97%  
 
Vid omräkning till årsarbetare motsvarar de 564 månadsanställningarna 541 heltidstjänster totalt i 
kommunen den 1 augusti 2016. Vid mätningen 1 augusti 2015 hade kommunen 512 årsarbetare, det är 
en total ökning med 29 årsarbetare i jämförelse mot 1 augusti 2015. 
1 augusti 2013 2014 2015 2016
Antal  anställningar 596 580 546 564
- omvandlat till årsarbetare 546 533 512 541  
 
Åldersstruktur 
Den genomsnittliga åldern för kommunens anställda är 47,7 år, samma som 2015.  
 

2015 2016
1 augusti Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Genomsnittlig ålder 47,7 47,9 46,5 47,7 47,9 46,3  
 
Samtliga åldergrupper har ökat med undantag från åldersspannet 40-49 år, där det minskat med 12 
personer.  Under perioden har 7 personer avgått med pension av dessa har 1 personer avgått före 65 
års ålder.  
1 augusti 2013 2014 2015 2016
     -29 44 38 31 43
30-39 79 83 72 75
40-49 186 189 191 179
50-59 190 184 188 192
60- 87 63 64 75
Summa 586 557 546 564  
 
Tidsredovisning 
Från årets början till 2016-08-31 uppgick all arbetad tid till 709415 timmar. I beräkningen ingår 
månadslön, timlön, fackligt internt arbete, fyllnadstid och övertid.  Arbetad tid utgjorde 79,1 procent 
av all tid. Övertid och mertid utgjorde fram till 2016-08-31 cirka 1,1 procent av all arbetad tid. 
 
1 januari - 31 augusti 2013 2013 2014 2015
Antal arbetade timmar under året 607 837 637 444 654 096 709 415
- omvandlat till årsarbetare 460 483 496 537

Antal timmar övertid och mertid under året 13 389 12 168 8 558 7 980
- omvandlat till årsarbetare 10 9 6 6  
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Timavlönades arbetade timmar ökade med ca 13 årsarbetare från föregående år. Under den senaste 
fyraårsperioden har timavlönades arbetade timmar ökat. Av den totalt arbetade tiden utgjorde 
timavlönades timmar 13 procent under 2013, att jämföra med 16 procent 2016-08-31.  
 
1 augusti timavlönade 2013 2014 2015 2016
Antal arbetade timmar under året 80 672 106 839 99 033 116 717
- omvandlat till årsarbetare 61 81 75 88  
 
Frånvaro 
Frånvaron utgörs av såväl betald som obetald ledighet och utgörs av semester, ferie/uppehåll, 
sjukdom, sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet, vård av sjukt barn och övrig frånvaro.   
Tabellen nedan redovisar enbart fördelningen av olika typer av frånvaro. 
 
Frånvaro 2013 2014 2015 2016
Semester 40,0% 44,0% 40,2% 39,0%
Ferie/uppehåll 15,0% 15,0% 15,1% 13,9%
Sjukdom/tidsbegr sjukers/rehab 28,0% 28,0% 31,9% 36,5%
Föräldraledighet/vård av sjukt barn 7,0% 4,0% 3,3% 2,8%
Övriga 10,0% 9,0% 9,5% 7,8%
Summa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Utifrån redovisning av andelen friska i förhållande till anställningar 1 augusti har 41 procent av 
kommunen anställda inte haft någon sjukfrånvarodag. Totala sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad. 
Andelen långtidssjukskrivna har ökat med 3,61 procent. Det är kvinnor som står för ökningen. 
Sjukfrånvaron har ökat för kvinnor i åldersgruppen 30-49 år. Mäns sjukfrånvaro har minskat i samtliga 
ålderskategorier med undantag av 50 + där sjukfrånvaron har ökat med 0,97 procent. Nedan redovisas 
sjukfrånvaron fördelad på kön enligt lagen om kommunal redovisning 4 kapitel § 1a.  
 

2015 2016
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Total sjukfr tid/ord arbetsstid 7,71% 8,32% 5,12% 7,70% 8,55% 4,05%
Sjukfr tid långtidssj/tot sjukfr tid 52,50% 53,58% 67,00% 56,11% 57,66% 39,69%
Sjukfr tid -29 år/ord arbetstid 7,09% 7,63% 5,80% 6,43% 7,16% 4,97%
Sjukfr tid 30-49 år/ord arbetstid 6,06% 6,09% 5,93% 7,54% 8,54% 2,92%
Sjukfr tid 50+/ord arbetstid 9,61% 10,73% 3,87% 8,11% 8,77% 4,84%  
 
Sjukfrånvarodagar minskat med 2987 dagar  i förhållande till föregående år. Det är sjukskrivningar 
från dag 15 och uppåt som har minskat. Antal anmälda sjuktillfällen är i stort sett oförändrat. Det 
totala antalet sjukdagar motsvarar i genomsnitt 23 sjukdagar per anställd under redovisad period. 
Fördelat per kön motsvarar det 26 dagar för kvinnor och 11 dagar för män.  
 

2013 14 2015 2016
Karensdag 130 154 166 165
Dag 2-14 3 116 2 886 2 946 3 254
Dag 15-90 1 777 1 817 2 284 1 871
Dag 91- 7 333 6 411 7 709 4 828
Totalt 12 356 11 268 13 105 10 118  
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Lön 
Det lönestrategiska arbetet pågår med att öka lönespridningen utifrån lönepolitiska beslut. 
Lönespridningen baseras dels på skillnader i arbetets svårighetsgrad dels på lönesättande chefers 
bedömning av prestation och goda resultat. Löneskillnad ska finnas mellan yrkesgrupper med krav på 
högskoleutbildning i förhållande till de yrkeskategorier som inte har det kravet. Då bland annat 
Kommunals löner, chefslöner och Lärarlyftet inte är klara kan inte aktuella löner redovisas. 
 
Friskvård 
 
Kommunen har valt att genomföra en satsning för att uppmuntra till ökad friskvård och motion på 
fritiden som ett led till bättre hälsa. Från och med verksamhetsåret 2015 har kommunen en likvärdig 
friskvård för samtliga anställda medarbetare. Alla anställda har rätt till ett friskvårdsbidrag enligt 
särskilda upprättade riktlinjer.   
 
Som ett led i det förebyggande arbetet har anställda rätt till ett förstagångsbesök för arbetsrelaterad 
ohälsa vid företagshälsovården, utan att besöket behöver gå via chef. Om besöket visar behov på 
åtgärder ska en rehabiliteringsplan upprättas så att sjukskrivningar kan undvikas eller förkortas. 
Från och med hösten 2015 behöver inte medarbetare betala patientavgiften vid företagshälsovården, 
utan denna står kommunen för. 
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Organisation 
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Resultaträkning (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-08 2016-08 2015-08 2016-08

Verksamhetens intäkter, not 1) 95 748 126 426 60 888 94 631
Verksamhetens kostnader, not 2) -317 580 -359 483 -295 695 -341 941
Jämförelsestörande poster, not 3) -887 -191 -887 -191
Avskrivningar, not 4) -16 193 -13 363 -8 751 -8 474

Verksamhetens nettokostnader -238 912 -246 611 -244 445 -255 975

Skatteintäkter, not 5) 177 488 183 331 177 488 183 331
Generella statsbidrag, not 6) 75 230 97 776 75 230 97 776
Finansiella intäkter, not 7) 337 4 832 335 4 830
Finansiella kostnader, not 8) -6 235 -4 811 -2 725 -2 426
Skatt på årets resultat - - - -

Resultat före extraordinära poster 7 908 34 517 5 883 27 536

Årets resultat, not 9) 7 908 34 517 5 883 27 536

Kommunens helårsprognos (belopp i tkr)

Utfall Prognos Budget Avvikelse
2015 2016 2016

Verksamhetens intäkter 107 256 115 000 90 000 25 000
Verksamhetens kostnader -457 288 -503 437 -481 471 -21 966
Jämförelsestörande poster -3 435 -234 - -234
Avskrivningar -13 260 -13 000 -13 000 0

Verksamhetens nettokostnader -366 727 -401 671 -404 471 2 800

Skatteintäkter 266 126 275 132 279 657 -4 525
Generella statsbidrag 117 105 146 662 139 147 7 515
Finansiella intäkter 1 053 4 400 400 4 000
Finansiella kostnader -4 020 -3 500 -3 500 0

Resultat före extraordinära poster 13 537 21 023 11 233 9 790

Årets resultat 13 537 21 023 11 233 9 790
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Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-12 2016-08 2015-12 2016-08

Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster 13 967 34 517 13 537 27 536
  Just för av- och nedskrivningar, not 10) 22 718 13 363 15 421 8 474
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet, not 11) -1 895 -1 735 -900 -1 735

Kassaflöde före förändring
av rörelsekapital 34 790 46 145 28 058 34 275

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
  Ökn/minskn av rörelsefordringar -7 184 -29 656 -7 086 -27 926
  Ökn/minskn av rörelseskulder 30 196 -7 882 35 875 -7 350

Kassaflöde från den löpande
verksamheten 57 802 8 607 56 847 -1 001

Investeringsverksamheten
  Förvärv av materiella anl tillgångar, not 12) -17 887 -18 520 -12 645 -8 906
  Försäljning av materiella anl tillgångar 53 866 - - -
  Investeringar i finansiella tillgångar - - - -
  Ökn/minskn av finansiella tillgångar, not 13) -205 84 -229 50

Kassaflöde från investerings-
verksamheten 35 774 -18 436 -12 874 -8 856

Finansieringsverksamheten
  Upptagna skulder -4 066 - -4 066 -
  Amortering av skulder -51 500 - - -
  Ökn/minskn av långfr fordringar - - - -

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten -55 566 0 -4 066 0

Årets kassaflöde 38 010 -9 829 39 907 -9 857
Likvida medel vid årets början 31 436 69 446 29 261 69 168
Likvida medel vid årets slut 69 446 59 617 69 168 59 311
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Balansräkning (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-12 2016-08 2015-12 2016-08

Tillgångar
Anläggningstillgångar
  Materiella anläggningstillgångar
  Mark, byggnad och tekn anläggningar , not 14) 358 073 346 453 217 442 210 670
  Maskiner och inventarier, not 15) 8 929 7 201 8 588 6 886
  Pågående investeringsprojekt, not 16) 435 18 940 241 9 147
  Konst 6 778 6 778 - -

  Finansiella anläggningstillgångar
  Värdepapper, andelar, bostadsrätter, not 17) 1 151 1 101 16 411 16 361
  Långfristiga fordringar, not 18) 13 739 13 705 13 550 13 550

Summa anläggningstillgångar 389 105 394 178 256 232 256 614

Bidrag till statlig infrastruktur, not 19) 2 295 2 205 2 295 2 205

Omsättningstillgångar
  Kortfristiga fordringar, not 20) 37 712 67 897 36 533 64 459
  Kassa, bank, postgiro, not 21) 69 446 59 617 69 168 59 311

Summa omsättningstillgångar 107 158 127 514 105 701 123 770
Balansposter, enligt lag
redovisning av bostadslån, not 22) - - - -

Summa tillgångar 498 558 523 897 364 228 382 589

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital, not 23) 106 109 140 626 99 228 126 764
  därav periodens resultat 13 737 34 517 13 537 27 536
  därav resultatutjämningsreserv - - - -

Avsättningar
  Avsättningar till pensioner, not 24) 32 664 31 615 32 664 31 615
  Avsättning till statlig infrastruktur not 25) 1 553 777 1 553 777
  Övriga avsättningar 75 75 - -

Summa avsättningar 34 292 32 467 34 217 32 392

Skulder
  Långfristiga skulder, not 26) 248 880 248 880 118 894 118 894
  Kortfristiga skulder, not 27) 109 277 101 924 111 889 104 539

Summa skulder 358 157 350 804 230 783 223 433

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 498 558 523 897 364 228 382 589

Ställda säkerheter och borgensförbindel - - - -
Anvarsförbindelser, not 24) 192 695 189 101 192 695 189 101
Borgensåtaganden, not 28) 366 359 130 352 130 345
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Nothänvisningar (belopp i tkr)

RESULTATRÄKNING 
Koncern Koncern Kommun Kommun

2015-08-31 2016-08-31 2015-08-31 2016-08-31
Not 1 Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 7 857 8 396 7 994 8 503
Hyror och arrenden 35 230 30 925 1 422 1 357
Statliga driftbidrag 20 672 65 111 20 672 65 111

  Försäljning verksamhet 2 572 1 914 2 558 1 914
Övriga intäkter 29 417 20 080 28 242 17 746

Summa 95 748 126 426 60 888 94 631

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner, soc avg, ersättningar 186 824 210 884 184 124 206 380
Övriga kostnader anställda 6 030 3 584 6 030 3 584
Försörjningsstöd 5 983 5 081 5 983 5 081
Entrep, köp av verksamhet 64 799 81 531 50 717 73 078
Konsulttjänster 1 312 3 244 1 312 3 244
Tele, ADB, porto 1 458 1 342 1 458 1 342
Bränsle, energi, vatten 12 296 13 155 3 808 4 093
Övriga kostnader 38 878 40 662 42 263 45 139

Summa 317 580 359 483 295 695 341 941

Not 3 Jämförelsestörande poster
Återbetalning av AFA Försäkrings-
premier för AGS-KL & AVBF-KL 3 800 - 3 800 -
Ersättning för nedskrivning - - - -

 Summa intäkter 3 800 0 3 800 0
Avgångsvederlag 249 104 249 104
AGF-KL 87 87 87 87

 ÖK-SAP - - - -
Hyror i samband m avveckling - - - -
Sanktionsavgifter 180 - 180 -
Infriad borgen för konkursen av Stiftelsen Formens Hus 4 171 - 4 171 -
Nedskrivning - - - -
Summa kostnader 4 687 191 4 687 191

Summa 887 191 887 191

Not 4 Avskrivningar
Allmän markreserv 10 38 10 38
Verksamhetsfastigheter 3 070 3 008 3 070 3 008
Fast för affärsverksamhet 4 569 1 889 2 218 1 889
Publika fastigheter 1 635 1 717 1 635 1 717
Fast för annan verksamhet 14 62 14 62
Övriga fastigheter 4 885 4 879 31 31
Exploateringsfastigheter 27 27 27 27
Inventarier 1 977 1 742 1 740 1 701
Övriga maskiner och inventarier 6 1 6 1

Summa 16 193 13 363 8 751 8 474
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-08-31 2016-08-31 2015-08-31 2016-08-31

Not 5 Skatteintäkter
Kommunalskatt 177 583 184 977 177 583 184 977
Slutavräkning 2014 / 2015 -280 -271 -280 -271
Slutavräkning 2015 prog / 2016 prog 185 -1 375 185 -1 375

Summa 177 488 183 331 177 488 183 331

Not 6 Generella statsbidrag
Inkomstutjämning 53 263 59 651 53 263 59 651
Kostnadsutjämning 11 802 12 682 11 802 12 682
Strukturbidrag 2 690 2 245 2 690 2 245
Kommunal fastighetsavgift 8 020 8 213 8 020 8 213
Regleringsavgift /-bidrag -179 -161 -179 -161
Bidrag för LSS-utjämning -471 171 -471 171
Generella bidrag 105 14 975 105 14 975

Summa 75 230 97 776 75 230 97 776

Not 7 Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel 24 126 24 126
Utdelning/försäljning av aktier och andelar 87 3 950 87 3 950
Återbäring Kommuninvest 537 537
Övriga finansiella intäkter 226 219 224 217

Summa 337 4 832 335 4 830

Not 8 Finansiella kostnader
Räntor på lån 5 902 4 608 2 392 2 223
Räntor på pensionsskuld 299 187 299 187
Övriga finansiella kostnader 34 16 34 16

Summa 6 235 4 811 2 725 2 426

Not 9 Kommunallagens balanskrav
Årets resultat 7 908 34 517 5 883 27 536
Realisationvinst/förlust - -3 950 - -3 950
Omställningskostnader - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7 908 30 567 5 883 23 586
Rips-räntesänkning på pensionsskuld - - - -
Medel till/från resultatutjämningsreserv - - - -

Årets balanskravsresultat 7 908 30 567 5 883 23 586

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

KASSAFLÖDESANALYS
Koncern Koncern Kommun Kommun

2015-12-31 2016-08-31 2015-12-31 2016-08-31
Not 10 Just för av- och nedskrivningar

Årets avskrivningar 20 643 13 363 13 260 8 474
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar 2 075 - 2 161 -

Summa 22 718 13 363 15 421 8 474

Not 11 Justering för övr poster
Ökning av pensionsskuld -256 -1 049 -256 -1 049
Ingående eget kapital Svartälvstorps Förvaltnings AB -872 - -
Årets utbetalning Citybanan -779 -776 -779 -776
Upplösning Citybanan 20 år 135 90 135 90
Skatt på årets resultat -242 - - -
Reavinst/förlust 119 - - -

Summa -1 895 -1 735 -900 -1 735
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-12-31 2016-08-31 2015-12-31 2016-08-31

Not 12 Förvärv av materiella anl tillgångar
Mark, byggnader, tekn anl 15 414 - 10 366 -
Maskiner och inventarier 2 095 - 2 095 -
Pågående investeringsobjekt 378 18 520 184 8 906

Summa 17 887 18 520 12 645 8 906

Not 13 Minskning/ökning finans anl tillgångar
Svartälvstorps Förvaltnings AB 65 - 65 -
Hällefors Fjärrvärme AB 50 - 50
Försäljning/utrangering av materiella anl tillgångar - - - -
Kommuninvest Ekonomisk förening -284 - -284 -
Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening -10 - -10 -
Övrig minskning/ökning finans anl tillgångar 24 34 - -

Summa -205 84 -229 50

BALANSRÄKNING

Not 14 Mark, byggnad och tekniska  anläggningar
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början 825 646 752 966 432 296 443 171
Avyttringar/utrangeringar -88 603 - - -
Årets inköp 15 414 - 10 366 -
Omfört från pågående 509 - 509 -
Omklassificering - - - -
Ack avskrivningar/nedskr
Vid årets början -414 652 -394 893 -213 763 -225 729
Avyttringar/utrangeringar 38 963 - - -
Årets avskrivningar enl plan -17 864 -11 620 -10 540 -6 772
Årets nedskrivningar -1 340 - -1 426 -
Återförda nedskrivningar - - - -
Omklassificering - - - -

Summa 358 073 346 453 217 442 210 670

Bokfört värde fördelat per fastighetskatergori:
Allmän markreserv 2 408 2 370 2 408 2 370
Verksamhetsfastigheter 133 771 130 762 133 771 130 762
Fast för affärsverksamhet 40 731 38 843 40 731 38 843
Publika fastigheter 35 434 33 717 35 434 33 717
Fast för annan verksamhet 3 150 3 088 3 150 3 088
Övriga fastigheter 141 357 136 479 726 696
Exploateringsfastigheter 1 222 1 194 1 222 1 194

Summa 358 073 346 453 217 442 210 670

Not 15 Maskiner och inventarier
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början 56 284 52 919 48 429 50 524
Avyttringar/utrangeringar -5 475 - - -
Årets inköp 2 095 - 2 095 -
Omfört från pågående - - - -
Omklassificering - - - -
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början -42 444 -43 975 -39 216 -41 936
Avyttringar/utrangeringar 1 249 - - -
Årets avskrivningar enl plan -2 780 -1 743 -2 720 -1 702
Årets nedskrivningar - - - -
Omklassificering - - - -

Summa 8 929 7 201 8 588 6 886
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-12-31 2016-08-31 2015-12-31 2016-08-31

Not 16 Pågående investeringsobjekt
Vid årets början 1 301 420 1 301 241
Årets inköp 378 18 520 184 8 906
Överföring från/till annan tillg -509 - -509 -
Nedskrivningar -735 - -735 -

Summa 435 18 940 241 9 147

Not 17 Värdepapper, andelar m m
Hällefors Bostads AB, 15300 aktier - - 15 300 15 300
Svartälvstorp, 730 aktier - - - -
Hällefors Värmeprod AB, 50 aktier 50 - 50 -
Andel Kommuninvest 535 535 535 535
Andel Rinmanstiftelsen 10 10 10 10
Andel Bergslagens räddningstj 450 450 450 450
Andel Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 10 10 10 10
Bostadsrätter 6 6 6 6
Grundkap Stift Måltidsakademin 50 50 50 50
Husbyggnadsvaror HBV Förening 40 40 - -

Summa 1 151 1 101 16 411 16 361

Not 18 Långfristiga fordringar
Logen Forsblomman 50 50 50 50
Folkets Hus 12 300 12 300 12 300 12 300
Kommuninvest, förlagsfordran 1 200 1 200 1 200 1 200
Husbyggnadsvaror HBV Förening 75 41 - -
Lämnade depositioner 114 114 - -

Summa 13 739 13 705 13 550 13 550

Not 19 Avsättning till statlig infrastruktur
Statlig infrastruktur 2 700 2 700 2 700 2 700
Upplösning i 20 år -405 -495 -405 -495

Summa 2 295 2 205 2 295 2 205

Not 20 Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar 1 239 1 274 1 215 1 282
Statsbidragsfordringar 18 177 38 354 18 177 38 354
Andra kortfristiga fordringar 7 219 7 494 6 404 4 185
Momsfordringar 4 156 3 668 4 156 3 668
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 775 2 035 530 1 898
Upplupen skatteintäkt - - - -
Interimsfordringar 5 146 15 072 6 051 15 072

Summa 37 712 67 897 36 533 64 459

Not 21 Likvida medel
Kassa 33 59 33 59
Postgiro 4 050 3 673 4 050 3 673
Bank 52 264 41 997 51 986 41 691
Skattekonto 75 75 75 75
Koncernkonto - avser Hällefors Bostads AB 13 024 13 813 13 024 13 813

Summa 69 446 59 617 69 168 59 311

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

Summa 0 0 0 0
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-12-31 2016-08-31 2015-12-31 2016-08-31

Not 23 Eget kapital 

Det egna kapitalet består av:
Rörelsekapital -2 119 25 590 -6 188 19 231
Anläggningskapital 108 228 115 036 105 416 107 533

Summa 106 109 140 626 99 228 126 764

Ingående balans 93 181 106 109 85 691 99 228
Årets resultat 13 737 34 517 13 537 27 536
Avveckling av Svartälvstorps Förvaltnings AB -809 - - -
Övriga justeringar i koncernen utifrån obeskattade reserver - - - -
Utgående balans 106 109 140 626 99 228 126 764

Not 24 Avsättningar till pensioner

Avsättning till pensioner 26 287 25 443 26 287 25 443
Avsättning till löneskatt 6 377 6 172 6 377 6 172

Summa 32 664 31 615 32 664 31 615

Ansvarsförbindelser 
- pensioner 155 074 152 182 155 074 152 182
- löneskatt 37 621 36 919 37 621 36 919

Pensionsmedlens användning:
Finansiella placeringar - - - -
medel använda i verksamheten, s k återlån 192 695 189 101 192 695 189 101

Not 25 Avsättning till stratlig infrastruktur
Vid årets början 2 332 1 553 2 332 1 553
Årets indexavsättning - - - -
Årets utbetalning till Länstrafiken -779 -776 -779 -776

Summa 1 553 777 1 553 777

Not 26 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 291 086 232 586 107 600 102 600
Nyupplåning under året - - - -
Inlösen av lån under året -53 500 - - -
Amorteringar nästkommande år -5 000 - -5 000 -
Bergslagens Räddningstjänst 4 624 4 624 4 624 4 624
VA-fond 3 450 3 450 3 450 3 450
Avfallsfond 8 220 8 220 8 220 8 220

Summa långfristiga skulder 248 880 248 880 118 894 118 894

Kreditgivare
Kommuninvest 232 586 232 586 102 600 102 600
Swedbank - - - -

Summa långfristiga skulder 232 586 232 586 102 600 102 600

Låneskuldens struktur
Andel lån med rörlig ränta - - 12,1% 7,8%

Låneskuldens struktur- förfallodatum
Andel lån 1-3 år - - 27,9% 32,1%
Andel lån på mellan 4-6 år - - 67,5% 63,0%
Andel lån på mellan 7 år eller längre - - 4,6% 4,9%

Summa - - 100,0% 100,0%

Koncerninformation angående låneskuldens struktur hänvisas till bolagets egna delårsredovisningar
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2015-12-31 2016-08-31 2015-12-31 2016-08-31

Not 27 Kortfristiga skulder
Nästa års amorteringar 5 000 - 5 000 -
Leverantörsskulder 14 510 13 441 10 979 8 549
Personalens källskatt 4 766 4 938 4 766 4 938
Arbetsgivaravgifter 5 376 5 799 5 376 5 799
Bergslagens Räddningtjänst, placerade medel 939 939 939 939
Kortfristig skuld till koncernföretag - - 13 024 13 813
Övriga kortfristiga skulder 947 313 356 640
Ej konterade int/kost IFO 82 91 82 91
Upplupna löner 17 035 19 628 17 035 19 628
Upplupna räntekostnader 2 054 1 849 2 054 1 849
Avgiftsbestämd Ålderspension 9 374 6 489 9 374 6 489
Löneskatt på avgiftbestämd Ålderspension 2 274 1 574 2 274 1 574
Förutbetald skatteintäkt och generella statsbidrag 22 653 8 834 22 653 8 834
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 24 257 37 348 17 967 30 715
Interimsskulder 5 7 5 7
Gåva Gunnar Karlsson 5 5 5 5
Återstående medel från avvecklade fonder - 669 - 669

Summa 109 277 101 924 111 889 104 539

Not 28 Borgensåtaganden
Hällefors Bostads AB - - 129 986 129 986
Övriga borgensåtaganden 366 359 366 359

Summa 366 359 130 352 130 345

Hällefors kommun har i februari 1993, §21 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hällefors
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 350 538,1 mkr och totala tillgångar till 346 333,1mkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 341,4 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 337,4 mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har
under året beslutat om ränta på insatskapital om 107 118 kronor och återbäring utifrån affärsvolym om 537 457 kronor
för Hällefors kommun. Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår
till 644 575 kronor enligt föreiningstämman den 21 april 2016.
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Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen (SFS 1997:614) om kommunal redovisning samt god 
redovisningssed, och följer kommunens redovisningsreglemente. Redovisningen bygger även på 
anvisningar och riktlinjer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Samma redovisnings-
principer och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 
 
Redovisningsmodell 
I redovisningsmodellen ingår: 
• Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital. 
• Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. 
• Kassaflödesanalys som visar hur verksamheten har finansierats. 
• Driftredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar utfall mot budget. 
• Investeringsredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar årets nettoinvesteringar. 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster tas upp som not 3 i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas 
poster som är sällan förekommande. 
 
Tillgångar/intäkter 
Skatteintäkter har enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning hänförts till det 
räkenskapsår då skatteintäkten fastställs och beloppet för slutavräkning är känd. Slutavräkningen för 
år 2015 (korrigering) och 2016 har räknats fram med hjälp av Sveriges kommuner och landstings 
beräkningsmodell ”skatter och bidrag”.  
 
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall 
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.  
 
Statsbidrag för bl a social omsorg har periodiserats i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag. 
Avskrivningar sker således inte på tillgångarnas bidragsfinansierade del.  
 
Omsättningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet om detta är lägre. 
 
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden, och kommunförbundets 
rekommendationer tillämpas vad gäller avskrivningstider. Som anläggningstillgång räknas tillgång där 
anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp (44 300 kronor år 2016) exklusive moms och har en 
livslängd överstigande tre år. Avskrivningar beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark och 
pågående investeringsprojekt.  
 
Huvudsakligen tillämpas följande livslängder: 
 
Verksamhetsfastigheter  20, 33 och 50 år 
 
Fastigheter för affärsverksamhet  20, 33 och 50 år 
 
Publika fastigheter (gator, vägar och parker)  33 år 
 
Maskiner och inventarier  3, 5 och 10 år 
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Nominell metod används vid beräkning av avskrivningar (linjär avskrivning på ursprungligt 
anskaffningsvärde). Avskrivning sker från och med månaden efter anskaffningen tas i bruk. 
 
Komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar tillämpas ännu ej fullt ut i kommunens 
delårsrapport. Kommunen har för avsikt att komponentuppdela nya anläggningstillgångar i framtiden 
även vad gäller investeringar som kommunalförbund och bolag hanterar för kommunens räkning. 
 
Skulder/kostnader 
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 
 
Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löne-
redovisningen. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak 
skuldbokförts och belastat årets redovisning. 
 
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid bokförs som en kortfristig skuld och finns i not 27 
rad Upplupna löner. Ändrad redovisningsprincip har gjorts från och med 2013 års bokslut vad gäller 
tidpunkten för avstämning av skulden. Den nya avstämningstidpunkten är efter lönekörning i 
december månad innevarande år. Tidigare hade kommunen avstämningstidpunkt efter lönekörningen i 
januari månad kommande år. 
 
Kostnadsräntor hörande till redovisningsåret men där betalning skett efter årsskiftet har skuld-
bokförts. 
 
Kapitalkostnaderna omfattas av internränta och avskrivning. I den interna redovisningen belastas 
verksamheterna med intern ränta. Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen 
under 2016 är 2,4 procent. Intern ränta bokförs månadsvis. För nyinvesteringar beräknas intern ränta 
från och med månaden som anskaffningen tas i bruk. 
 
Pensionsskulden har upptagits till beräknat värde enligt KPAs beräkningar. Pensionsåtagande som 
avser tid från och med år 1998 redovisas som avsättning. Åtagande som avser tid före år 1998 redo-
visas som ansvarsförbindelse. Årets nyintjänade pensioner inklusive särskild löneskatt redovisas som 
en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning på balansräkningen. Ändrad redovisningsprincip 
har gjorts från och med 2011 års bokslut vad gäller avsättning av löneskatt på innevarade års 
ålderspension. Detta framgår av not 27.  Enligt rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning har särskild löneskatt på pensionsskulden redovisats som en avsättning på 
balansräkningen. Räntedelen redovisas bland pensionsskuldsförändringen.  
 
Avsättningar 
Avsättning finns upptagen för statlig infrastrukturåtgärd inom Länstrafiken i Örebro län. Beslut togs 
av kommunfullmäktige 2009-11-10. Avsättningen kommer att finnas fram till och med år 2017. 
 
Pensionsåtaganden 
Pensionsåtaganden skall enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att: 
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i 

balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser. 
• Större delen av pensionsförmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera individuellt. 

Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.  
I samtliga belopp ingår löneskatt. 
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Sammanställd redovisning 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala 
ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen 
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företags-
form.  
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med för-
värvsmetoden avses att kommunens bokförda värden i aktier i dotterbolagen har eliminerats mot 
dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den 
ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har 
tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse, avseende intäkter och 
kostnader samt fodringar och skulder, har eliminerats. 
 
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga aktiebolag i vilka Hällefors kommun, direkt eller 
indirekt, har ett röstetal på minst 20 procent. Detta följer årsredovisningslagens definition av 
betydande inflytande (1 kap, 5 §). 
 
Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras på icke fastställda bokslut, som inte har 
granskats av revisorerna i respektive bolag.  
 
Donationer – Gåvor och stiftelser 
Stiftelselagen gäller för donationsförvaltningen. Donationer klassificeras antingen som gåvor eller 
stiftelser. Gåvorna ingår ej i kommunens redovisning. Stiftelserna är självständiga juridiska personer 
med Hällefors kommun som förvaltare. Vid utgången av år 2015 förvaltar Hällefors kommun  
26 sådana stiftelser. Större delen av tillgångarna i stiftelserna är avsedda att användas inom 
socialvård, äldreomsorg samt undervisnings- och utbildningsverksamhet. Under år 2015 har  
102 tusentals kronor delats ut enligt donationernas syften. Stiftelsernas tillgångar är vid 2015 års 
utgång bokförda till 9,1 miljoner kronor. 
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Driftredovisning (belopp i tkr)
Nettokostnad Nettokostnad Prognos Budget Avvikelse

2015-08 2016-08 2016 2016
(inkl TB)

Politisk verksamhet 4 414 4 161 6 514 6 514 0
Kommunrevision 180 275 650 650 0
Infrastruktur , skydd m m 19 786 18 373 30 073 30 324 251

plan och bygglovsverksamhet 1 308 1 616 3 039 3 486 447
näringslivsbefrämande åtgärder 2 068 1 433 2 715 2 715 0

turism 487 423 1 174 1 374 200
gator, vägar, parker, utemiljö 8 989 9 357 14 638 14 403 -235

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv. 2 347 1 080 1 537 1 376 -161
räddningstjänst och krisberedskap 4 587 4 464 6 970 6 970 0

Fritid och kultur 11 595 13 382 19 021 18 821 -200
kulturverksamhet 643 723 1 102 1 102 0

bibliotek 2 761 2 841 4 168 4 168 0
kulturskola 2 424 2 577 3 759 3 759 0

fritidsverksamhet 5 767 7 241 9 992 9 792 -200
Pedagogisk verksamhet 83 877 85 692 131 580 131 673 93

förskola 18 914 20 556 29 762 29 434 -328
skolbarnomsorg 2 818 3 197 5 319 5 319 0

förskoleklass 2 132 2 101 3 606 3 606 0
grundskola inkl grundsärskola 34 756 37 133 55 171 55 171 0

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 21 040 18 252 30 066 30 066 0
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 2 166 2 193 3 994 3 994 0

gem adm pedagogisk verksamhet 2 051 2 260 3 662 4 083 421
Vård och omsorg 104 066 112 508 168 446 162 855 -5 591

ordinärt boende inkl korttidsvård 34 526 39 562 60 033 55 533 -4 500
särskilt boende 30 542 31 429 44 977 44 827 -150

öppen verksamhet 2 370 2 935 4 249 4 249 0
insatser enligt LSS och LASS 18 202 19 541 29 376 28 155 -1 221

färdtjänst 800 963 1 800 1 800 0
individ och familjeomsorg 1 848 1 853 2 717 2 717 0

missbruksvård och övrig vuxenvård 4 358 4 792 6 778 6 048 -730
barn och ungdomsvård 2 799 3 213 5 055 5 334 279

ekonomisk bistånd och familjerätt 5 925 4 794 8 220 8 951 731
gem adm vård och omsorg 2 696 3 426 5 241 5 241 0

Flyktingmottagande 81 445 90 90 0
Arbetsmarknadsåtgärder 2 165 2 125 1 892 1 583 -309
Affärsverksamhet 546 569 1 305 1 098 -207
Gemensamma lokaler 918 911 1 186 1 186 0
Gemensam administration 11 699 15 500 21 411 22 386 975
Kostverksamhet 1 029 351 6 6 0
Central lönepott 0 0 6 000 6 000 0
Central buffert 0 0 1 982 1 982 0
Ej utfördelade extra medel 0 0 5 597 13 928 8 331
Intern ränta -3 495 -3 323 -5 014 -5 014 0
Pensionskostnader 7 213 5 006 10 932 10 389 -543
Infriad borgen 4 171 0 0 0 0
AFA Försäkring -3 800 0 0 0 0
Summa 244 445 255 975 401 671 404 471 2 800
Summa kommunstyrelse 243 529 255 059 399 255 402 055 2 800
Summa kommunfullmäktige 736 911 2 151 2 151 0
Summa myndighetssnämnd - 5 265 265 0
Summa kommunrevisionen 180 - - - -
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Förklaringar till driftredovisning 
 
Politisk verksamhet 
 
Verksamheten avser all politisk verksamhet i kommunen och stöd till politiska partier. Dessutom 
administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, så som 
kommunsekreterare och utskottssekreterare. Här ingår även allmänna val, borgerliga förrättningar 
samt överförmyndarverksamhet. Verksamheten omfattas även av kommunens förtroendevalda 
kommunrevisorer och för anlitande av revisionskonsult. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommun-
fullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för 
övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett 
övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter 
innefattar även uppsikt över kommunens bolag.  
 
Kommunfullmäktige har under året haft tre beredningar; demokratiberedningen, 
hållbarhetsberedningen och valberedningen. Kommunstyrelsen har under perioden berett ärenden 
som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen fungerar som beredningsorgan för alla frågor som 
behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de områden kommunstyrelsen handhar 
genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott som  ansvarar för den löpande 
politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom 
respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag. 
Helårsprognosen för den politiska verksamheten beräknas till 6,5 miljoner kronor och innebär att 
verksamheten hanteras inom antaget budgetram för år 2016. 
 
Infrastruktur, skydd m m  
 
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens plan- och bygglovsverksamhet, 
näringslivsfrämjande åtgärder, turism, gator, vägar, parker, utemiljö, miljö- & hälsoskydd, miljö och 
hälsa, hållbar utveckling, räddningstjänst och krisberedskap.  
 
Arbetet med att arbeta fram ett förslag på ny översiktsplan (ÖP) har pågått under perioden där 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) sammanställer planen på uppdrag av kommunen. Inför att 
samrådshandlingen ska tas fram har styrgruppen för översiktsplanen genomfört sju dialogträffar under 
tidig vår. Vid dessa tillfällen har möjlighet getts till att diskutera och lämna synpunkter och förslag 
kring förutbestämda teman. Kommunen har beslutat om att påbörja processen för LIS under våren 
med anledning av projektet Lake Resort Bergslagen. 
 
I Hällefors tätort har genomförandet av nytt resecentrum pågått under perioden. Kommunen har i 
samverkan med Trafikverket påbörjat arbetet med att anlägga en gång och cykelbro på Klockarvägen i 
Hällefors tätort som ett led av Trafikverkets satsning att rusta upp Bergslagsbanan och mer specifikt 
etappen mellan Ställdalen och Kil. 
 
Under våren har kommunen tecknat ett avtal med Ornitologiska föreningen om förvaltningen av 
Nymansgården i natur-reservatet Björskogsnäs som inneburit större aktivitet än tidigare. 
 
Kommunen har under våren bjudit in till tre företagsfrukostar och kommer att bjuda in till ytterligare 
två under hösten. NyföretagarCentrum i Bergslagen har haft 12 rådgivningar i Hällefors hitintills i år. 
Kommunen har fram till sista augusti genomfört 32 företagsbesök, inkluderat möten med Hotell- och 
Restaurang Högskolan vid Örebro Universitet, Campus Grythyttan. 
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Helårsprognosen för infrastruktur, skydd m m beräknas till 30,1 miljoner kronor och visar 
sammantaget ett överskott på 0,3 miljoner kronor i jämförelse med budget. Detta beror främst på att 
arbetet med kommunens nya översiktsplan inte kommit lika långt som kommunen budgeterat. 
 
Fritid och kultur 
 
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola 
och fritidsverksamhet. 
 
Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt 
konst och reparationer. Kulturskolan består av den frivilliga undervisningen. Fritidsverksamheten 
avser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt föreningsbidrag och kommunens idrotts- och 
fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.  
 
Antalet inskrivna elever på kulturskolan har ökat betydligt och kommunen ser att många gör flera 
aktiviteter i verksamheten. Även klasserna i teater, dans, Blåvingen och gymnasiets IMIK blir fler och 
kräver mer resurser från kommunens sida. Kommunen arbetar med estetiska ämnen för ökad 
språkinlärning för dessa grupper, vilket ställt stora krav på pedagogerna. Kulturskolan upplevs av 
majoriteten elever som en trygg plats att vara på efter skoltid.  
 
Fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn har fortsatt att öka i antal besökare varför kommunen nu 
utökat till tre dagar i veckan för Valhalla. Nu är snittet 45 barn per dag. Kommunen håller öppet viss 
tid även på lov – genomfört sommarläger på Björskogsnäs, gör utflykter i mån av resurser och tar 
emot feriearbetare (sommarmusikanter) för att stötta upp och engagera unga.  
 
Projektet Teater a´la El Sistema får form i nära samarbete med skola och Länsteatern, riktat till elever 
i årskurs 4. Kommunen har fått medel från Skapande skola för planering och samordning på cirka 0,2 
miljoner kronor. 
 
Under maj månad genomfördes en föreningsmässa i Folkets Hus i samerkan med Hällefors 
Ishockeyklubb som lockade många besökare som fick del av utbudet från föreningslivet och det 
gjordes en särskild marknadsföring för barn och unga. ÖLIF/SISU höll föredrag, förslag och dialog 
om kommunens pågående arbete med grönstrukturplan genomfördes samt information och dialog 
kring nyheter och föreningsfrågor.  
 
Helårsprognosen för fritid och kultur beräknas till 19,0 miljoner kronor och visar ett underskott på  
0,2 miljoner kronor i jämförelse med budget. Detta beror främst på att bowlinghallen kostat mer under 
våren beroende på utökad bemanning.  
 
Pedagogisk verksamhet 
 
För verksamhetsåret 2016 har kommunen erhållit extra statsbidrag från Skolverket för sitt stora 
ansvarstagande under flyktingkrisen på totalt 3,2 miljoner kronor, vilket är fördelat 0,5 miljoner 
kronor på förskola, 1,3 miljoner kronor på grundskola samt 1,5 miljoner kronor på gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Kommunen delar i reformen med nio förstelärare och rekvirerar för det 0,8 miljoner 
kronor per år.  
 
Förskola 
Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och 
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till 
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom 
de kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. 
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Verksamheten har under perioden flyttat in i nya ändamålsenliga lokalerna på Gillersvägsen 6 som 
projektet Lärkan möjliggjort. Detta kommer att få betydelse för verksamhetens ekonomi genom bättre 
resurs- och personalplanering. Kvaliteten kan öka genom bättre pedagogiska möjligheter med fler 
kompetenser på samma förskola.  

 
Det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande handlingar inom verksamheten är 
påbörjat. Utvecklingsledare tillsammans med lärledare har påbörjat utbildning vid Karlstad 
Universitet kring ämnet och arbetet är påbörjat ute på enheterna. Detta arbete är för att få in det 
förebyggande arbetet i den vardagliga verksamheten hos alla pedagoger inom förskolan. Ett område 
där det idag råder stor osäkerhet.   
 
Tre av förskolans fyra utvecklingsgrupper har påbörjat utvecklingsarbete inom mattematik, språk och 
estetik. Inom exempelvis matematiken har det påbörjat ett samarbete med grundskolan och deltagare 
ur matematiklyftet. Detta för att garantera en röd tråd inom matematiken mellan förskolan och skolan, 
men även för att öka förståelsen mellan de olika stadierna.  
 
Pedagogiska omsorgen har fördubblat sin verksamhet och även fristående förskola har utökat sin 
verksamhet, vilket har medfört högre avgifter än beräknat 2016. Detta har dock varit en stor hjälp i att 
försöka uppfylla kravet på förskoleplats inom fyra månader.  
 
Under perioden har antalet inskrivna barn ökat och antalet barn per pedagog uppgår i nuläget till 5,2 
och kommer troligen att öka under hösten i och med att det finns 23 barn i kö som ännu inte erhållit 
någon placering. Helårsprognosen för förskolan beräknas till 29,8 miljoner kronor och innebär ett 
underskott på 0,3 miljoner kronor i förhållande till budgetram. Kommunen har under perioden erhållit 
riktade statsbidrag inom förskolan på drygt 1,8 miljoner kronor avseende minskade barngrupper i 
förskolan och kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan. 
 
Skolbarnomsorg/förskoleklasss/grundskola/grundsärskola 
Skolbarnomsorg är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som 
vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Förskoleklass är den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att 
anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta 
minst 525 timmar per läsår. I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem 
vad gäller både lokal och verksamhet. I kommunen finns två grundskolor år 1 till 9: Grythyttans skola 
(F-5) och Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Grundsärskolan är integrerad i grundskolan.  
 
Under det gångna läsåret har två av Klockarhagsskolans fritidshem och förskoleklasser varit 
provisoriskt förlagda till lokaler i Godtemplargården i väntan på att nya lokaler skulle byggas och 
färdigställas. Vid årets skolstart kunde två avdelningar flytta in och den tredje kommer att flytta in 
under höstterminen.  
 
Den åldersindelning som gjordes vid föregående skolstart har visat sig väldigt lyckad. Personalen 
upplever ett annat lugn bland eleverna och att de verksamheten lättare kan anpassas till varje enskild 
elev. Beslut om utökad timplan i matematik för åk 4-6 har fattats, varför undervisande lärare i 
matematik fått utökad undervisningstid. Detta medför att resurstiden för elever med särskilda behov 
minskat, varför rekrytering av extra personal gjorts. 
 
På grund av det stora antalet nyanlända elever som kommunen tagit emot i Grythyttan samt inflyttning 
av elever till Hällefors har verksamheten fått utökats med ytterligare personal. Flera nya lärare har 
anställts. Behöriga lärare till alla klasser har kunnat rekryterats men utöver detta har även obehöriga 
anställts, bland annat som assistenter till elever med särskilda behov, samt i förberedelseklass och på 
fritids. 
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Kursråd har hållits med elever från årkurs 6-9, där kommunen valde att utvärdera matematik och 
engleska, där måluppfyllelsen var lägst höstterminen. 
 
Helårsprognosen för verksamheterna beräknas till 64,1 miljoner kronor och följer antagen budgetram. 
Kommunen har erhållit riktade statsbidrag inom grundskolans område på 1,0 miljoner kronor 
avseende lågstadiesatsningen för vårterminen och har sökt för läsåret 2016/2017.  
Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Kommunen har två högskoleförberedande utbildningar Samhällsvetenskapliga programmet (SA) och 
Naturvetenskapliga programmet (NA) samt med tre yrkesutbildningar: Industritekniska programmet 
(IN), Naturbruksprogrammet (NB) och Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL). Dessutom finns 
Introduktionsprogrammet (IM). Gymnasiesärskola köps av annan kommun.  
 
Under vårterminen 2016 studerade 152 gymnasielever på Pihlskolan och under höstterminen är det 
157 gymnasieelever. I samband med läsårsavslutningen 2015/2016 avslutades naturbruksprogrammet, 
vilket gör att kommunen från och med läsåret 2016/2017 har två yrkesutbildningar.  
 
Helårsprognosen för gymnasieskola och gymnasiesärskola beräknas till 30,1 miljoner kronor och 
innebär att beslutad budgetram efterföljs. 
 
Kommunal vuxenutbildning 
Kommunen ansvarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskilt 
utbildning för vuxna (särvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesvux. Under vårterminen 2016 
studerade 183 komvuxelever på Pihlskolan och under höstterminen är det 207 komvuxelever. 
 
Yrkesvuxutbildningarna har utökats. Just nu studerar 48 elever på kommunens 
omvårdnadsutbildning som finansieras med både kommunala medel och statliga riktade bidrag. Till 
årsskiftet 2016/2017 har Pihlskolan totalt sedan starten höstterminen 2013 utbildat 80 stycken 
vård och omsorgselever. Under perioden har SFI flyttat till nya lokaler, vilket medför en 
merkostnad i form av hyra utifrån att Pihlskolans lokaler inte räcker för verksamhetens behov.  
 
Helårsprognosen för kommunal vuxenutbildning beräknas till 4,0 miljoner kronor, vilket innebär att 
beslutad budget efterföljs. Kommunen har under perioden sökt riktade statsbidrag inom 
vuxenutbildningen på sammantaget 1,4 miljoner kronor, avseende extra platser i Komvux, yrkesvux 
samt fem platser för utbildning som kombineras med traineejobb. 
 
Gemensam administration pedagogisk verksamhet 
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för pedagogisk verksamhet och 
verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. 
 
Helårsprognosen för gemensam administration beräknas till 3,7 miljoner kronor och visar ett 
överskott på 0,4 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är återhållsamhet vad gäller inköp för hela 
bildningsområdet. 
 
Vård och omsorg 
 
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning 
Verksamheten utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL 
och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. 
Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst samt öppen 
verksamhet i form av individuellt behovsprövad dagverksamhet. 
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Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst avser biståndsbeslutad 
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser 
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä 
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk 
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider. 
 
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av 
anhörigvårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för 
utskrivningsklara enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda 
platser i ett särskilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av socialtjänstlagen, SoL. 
Insatsen kan innefatta bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering 
under dagtid utanför den egna bostaden.  
 
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som 
kommunen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § 
SoL. Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre 
och där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på 
verksamhet som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen 
verksamhet som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår. 
 
Kommunen har under juni månad genomfört vårdtyngdsmätning som visar att det är hög vårdtyngd på 
både kommunens två vård och omsorgsboende (VoB), Fyrklövern och Nya Björkhaga. Personer med 
svår demensproblematik har ökat och detta leder till att den psykiska belastningen påverkar så väl 
boendemiljö som den fysiska och psykiska arbetsmiljön.  
 
Två undersköterskor har anställts som har till uppgift att rehabilitera och fokusera på att snabbt kunna 
starta en rehabiliteringsprocess där behov finns. De utgår i första hand från korttidsboendet Hagen, 
men även övriga boende på VoB har möjlighet att få ta del av rehabiliteringsinsatserna. En dag i 
veckan anordnas gymnastik som är öppet för alla som bor på VoB. 
  
Korttidsboendet Hagen har haft en hög beläggning under första halvåret. Många av de som vistas där 
väntar på annat boende då det inte är möjligt för dem att återgå till hemmet. Detta medför bland annt 
att det är svårt att erbjuda avlastningsplatser/växelvårdsplatser för de som har behov. Flertalet av de 
som inte kan återgå till hemmet har fått beviljat VoB, några som vistas på korttidsboendet har ansökan 
om VoB men har ännu inte fått beslut.  
 
Under perioden har kommunens två hemtjänstgrupper samt legitimerad personal flyttat till nya 
ändamålsenliga lokaler, Helheten, som möjliggör ett ökat och bättre samarbete vilket i sin tur gynnar 
resursanvändningen positivt. Förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av 
hemsjukvårdsinsatser ökar i och med centraliseringen, möjligheten att handleda personalen ökar 
också. 
 
All vårdpersonal har erhållit arbetskläder, vilket är en förutsättning för att hålla de nya 
hygienföreskrifterna som lagstadgades den 1januari i år.  
 
Under maj månad har arbetsmodellen Helga/Helmer, en hemrehabiliteringsmodell, återinförts som 
påverkar samtliga arbetsgrupper på ett positivt sätt och innebär en tydligare närhet till respektive 
hemtjänstgrupp. Medarbetarnas kompetens tas tillvara och arbetsinsatserna blir mer värdefulla. En 
arbetsmodell som i sin komplexitet framförallt gynnar brukaren men också personalen. Målet är 
minskad vårdtid vilket tillsammans med ökad arbetsglädje och ökad brukarnöjdhet ger lägre 
kostnader. 
 
Kommunens dagomsorg Linden har haft sommaröppet tre dagar i veckan under semesterperiodens 
åtta veckor, som kommer att utvärderas under september månad.  
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Helårsprognosen för äldreomsorgen beräknas till 109,3 miljoner kronor och visar ett underskott på  
4,6 miljoner kronor och har direkt samband med den ökade volymen inom hemtjänsten. De beviljade 
insatserna har ökat med 12 443 timmar i jämförelse med samma period 2015, vilket motsvarar en 
ökning med cirka 27 procent beviljade hemtjänsttimmar. Inom hemtjänsten finns brukare med stora 
omvårdnadsbehov vilket gör att dubbelbemanning i vissa fall är nödvändig. Behovet av 
dubbelbemanning följs upp regelbundet. Beviljade timmar inom hemtjänst inklusive 
dubbelbemanning har totalt ökat med 23 491 timmar de första åtta månaderna under 2016 i 
förhållande till 2015, vilket motsvarar ett behov på 18,7 årsarbetare. Kommunen har under perioden 
sökt riktade statsbidrag på totalt 2,0 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen.   
 
Insatser enligt LSS och LASS 
Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
 
Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9 
§ punkt 9 LSS. Dessutom ingår boende för barn och unga i form av familjehem.  
Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. 
Förvaltningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB. 
Verksamheten utgör daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Inom detta område ingår också 
övriga insatser enligt LSS och exempel på detta är råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, 
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 
12 år (9 § punkterna 1, 3, 4, 5, 6 och 7). 
 
Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 28,2 miljoner kronor och visar ett underskott på 
1,2 miljoner kronor. Detta kan härledas till att inom LSS har en brukare beviljats personlig assistent 
vilket i dagsläget finansieras helt av förvaltningen eftersom staten avslagit begäran om 
assistentersättning. Kommunen har gjort en överklagan. 
 
Individ och familjeomsorg 
Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service 
inom individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska 
problem utan eget missbruk.  
 
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har 
missbruksproblem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika 
öppna insatser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på 
hem för vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna 
insatser. Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som 
inte är relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, 
lösningsmedel eller kombination av dessa.  
 
Verksamheten utgör också kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som 
socialtjänsten utför med stöd av föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och 
övrig verksamhet som fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och 
avtal om vårdnad, boende och umgänge. 
 
Kommunen hade 1 juli 2016 totalt 477 pågående ärenden. Första halvåret 2016 beviljades 18 
ansökningar om vård och omsorgsboende (VoB)och 18 ansökningar om korttidsplats. Motsvarande 
andel för samma period 2015 var 22 beviljade VoB och 31 beviljad korttidsplats. 
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Inom barn och unga finns totalt 166 pågående ärenden. Detta innefattar alla förekommande 
ärendetyper för Barn/unga inklusive faderskapsärenden, yttrande etc. Kommunen har 64 pågående 
placeringar för barn/unga och 13 pågående privatplaceringar. Utöver detta har gruppen andra insatser 
för barn och unga i form av exempelvis kontaktperson, stödsamtal etc. Kommunen har även ett ansvar 
för de 26 pojkar som är inskrivna på kommunens egna HVB kallat Solrosen. Inom vuxensidan har 
kommunen hanterat 86 ärenden där andelen bostadssociala kontrakt ökar gradvis.  
 
Helårsprognosen för denna verksamhet beräknas till 22,8 miljoner kronor och visar ett överskott på 
0,3 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att flera gynnsamma strukturella faktorer har 
sammanfallit och renderat särskilt låga kostnader i försörjningsstöd. Bland annat har 
bostadsmarknaden mättats och arbetslösheten minskat. En genomgång visar dock att en satsning på 
arbetsmarknadsåtgärder matchat mot individer med störst behov även bidragit till dessa sänkta 
försörjningsstödskostnader. I prognosen ingår dock även ökade kostnader för köp av vårdplatser inom 
socialpsykatrin. 
 
Gemensam administration vård och omsorg 
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för vård och omsorgs verksamheter och 
verksamhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. 
 
Helårsprognosen för gemensam administration beräknas till 5,2 miljoner kronor och följer antagen 
budgetram.  
 
 

Flyktingmottagande 
 
Verksamheten avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala 
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning enligt förordningen 1990:927 
eller förordningen 2010:1122. Kostnader som kommunen har är kostnader för flyktingen under det år 
flyktingen första gången tas emot i kommunen och tre år därefter. Exempel på kostnader är kostnader 
för mottagning och introduktion, administration, kostnader för tolk, ekonomiskt bistånd, 
introduktionsersättning för flyktingars försörjning.  
 
Flyktingmottagningen för vuxna flyktingar har genomgått en förändring under 2016 där tidigare 
överenskommelse om mottagande har spelat ut sin roll. Nuvarande system innebär att 
Migrationsverket i samverkan med Länsstyrelserna fördelar det kommunala mottagandet efter behov 
av platser. Varje kommun erhåller ett fördelningstal som styr hur många flyktingar som kommer att 
anvisas kommunen under verksamhetsåret. Vid en anvisning skall kommunen ordna boende åt 
flyktingen inom tre månader, efter tre månader övergår ansvaret till den anvisade kommunen helt och 
flyktingen är att betrakta som vilken kommuninnevånare som helst. Anvisade flyktingar skrivs in i 
etableringen under två år, under tiden de läser SFI och introduceras på arbetsmarknaden.  Under 2016 
erhöll Hällefors kommun fördelningstalet noll i mottagande utifrån tidigare högt mottagande. 
 
Hällefors kommun är en av de kommuner i landet som har högst måluppfyllnad i förhållande till 
fördelningstal för ensamkommande barn. Det innebär att kommunen tagit emot och sörjer för 92 
ensamkommande barn varav 23 har beviljats permanent uppehållstillstånd. 36 av dessa är placerade i 
familjehem utanför kommunen. Under 2015 ökade antalet mottagna ensamkommande barn med 73 % 
i kommunen och mottagningskapaciteten överskreds avsevärt. Detta har resulterat i en för hög 
arbetsbelastning för handläggare, placeringar som genomförts som varit av låg kvalité vilka har 
behövt omplaceras, överbeläggning på HVB Solrosen samt en mycket stressad och ansträngd situation 
då nya anvisningar emottagits och platser ej stått att finna. HVB Solrosen har i dag 23 ungdomar i sin 
vård och detta innebär att intäkterna minskat sedan tidigare verksamhetsår då beläggningen varit upp 
till 35 individer.  
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Under våren 2016 öppnade, som en följd av detta, EKB Bredsjö av Hero Sverige AB, ett HVB för 
mottagande av ensamkommande barn i Bredsjö med 15 platser. Verksamheten öppnade 22 maj 2016 
och förvaltningen har sedan dess strävat efter att fylla dessa 15 platser. Avtalet med kommunen löper 
på två år från öppningsdatum.  
 
Att fatta strategiskt underbyggda beslut och ha en planerad framförhållning i verksamheten har dock 
omöjliggjorts av de snabba förändringar i mottagandet av ensamkommande som råder nationellt och 
internationellt. Mottagandet av ensamkommande barn har minskat till mycket låga nivåer nationellt 
till följd av politiskt fattade beslut (gränskontroller) vid årsskiftet 15/16 och senare avtal mellan EU 
och Turkiet i slutet av mars 2016 om återsändande av asylsökande. 
 
Detta har inneburit att Hällefors kommun, under loppet av sex månader gått från en situation med 
extrem underkapacitet i mottagandet till en klar överkapacitet vilket kan komma att bli kostsamt för 
kommunen under tiden för avtalet med Hero AB. Förvaltningen har i dag svårt att fylla de platser som 
ryms i avtalet samtidigt som ersättning för platser utgår oavsett platserna är belagda eller inte.  
 
Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex föreberedelseklasser inom barnomsorg och 
utbildning finns redovisade under respektive verksamhet. Totalt räknar kommunen med att 
verksamheten ska finansieras med riktade statsbidrag under verksamhetsåret 2016. 
 
Arbetsmarknadsåtgärder 
 
Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar 
(OSA) och särskilt anställningsstöd (SAS) som finansieras helt eller delvis av kommunen. 
Arbetsmarknadsarbetet har under perioden fortsatt och strukturerats. Ett strukturerat arbete att få ut 
personer knutna till AME i egenförsörjning som innebär att varje individ kartläggs och 
handlingsplaner skapas och en närmre samverkan med övriga funktioner inom individ och 
familjeomsorgen görs. Ett arbete som inneburit att försörjningsstödskostnaderna har kunnat minska. 
Under perioden har verksamheten erhållit nya ändamålsenliga verksamhetslokaler, Helheten.  
 
Totalt beräknar kommunen att verksamheten kostar drygt 0,3 miljoner kronor mer än budgeterat. 
Orsaken beror på att platserna inom verksamheten inte kunnat fyllas på det sätt som krävs för en 
budget i balans. Dessutom har behovet av praktikplatser inte förelegat i samma utsträckning som 
tidigare förför även förväntade intäkter uteblivit i verksamheten. Inkomstbortfallet beräknas motsvara 
0,8 miljoner kronor på helårsbasis.  
 
Affärsverksamhet 
 
Här samlas verksamheterna arrendeverksamhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och 
avloppshantering samt avfallshantering. Totalt beräknar kommunen att verksamheten kollektivtrafik 
blir 0,2 miljoner kronor dyrare än budgeterat.  
 
Gemensam fastighetsförvaltning 
 
Kommunens gemensamma fastighetsförvaltning består av kommunalägda fastigheter. Hällefors 
Bostads AB har uppdraget att sköta den löpande förvaltningen av dessa fastigheter med en total 
lokalyta om ca 27 000 m². 
 
Under perioden har fastighetsförvaltningen byggt om Formens hus för att iordningställa nya 
kontorslokaler för de centrala funktionerna i nuvarande kommunhus. Klockarhagsskolan har delvis 
byggds om för att möjliggöra en ny metallslöjdssal med anledningen av ökat antal elever inom 
grundskolan.  
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Kommunen tecknade avtal med Statens Bostadsomvandling vad gäller kvarteret Lärkan och 
hyreshuset på Gillersvägen 6 har under perioden inneburit att hyreshuset på Gillervägen 6 färdigställts 
som innebär att kommunen erhållit ändamålsenliga lokaler för förskolan i tätorten för tre avdelningar 
och att behovet av lägenheter för äldre kan tillgodoses.  
  
Helårsprognosen för fastighetsförvaltningen beräknas inrymmas inom fastställd budgetram. 
 
Gemensamma verksamheter 
 
Under gemensamma verksamheter redovisas verksamheter som har en övergripande kommunnytta. 
Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort;  
t ex kommunledning och central administration, arkiv, telefonväxel etc, dels kostnader för sådana 
verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av (fri nyttjande och internköp). 
 
Under perioden har arbete gjorts för att försöka slutföra processen med att anpassa 
tjänstemannaorganisationen till den politiska organisationen. Ärendehantering och policydokument 
har setts över och uppdaterats. Kommunen har påbörjat arbetet med att arbeta fram ett 
chefsprogram som ska omfattas av kommunens samtliga chefer. Fokus har varit att kommunen ska 
arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare.  
 
Under perioden har arbetet med att höja förmågan till krisledning fortsatt genom projektet med att 
ansluta brandstationen med fiber och uppgradera reservkraften för att kunna använda lokalerna som 
en alternativ krisledningsplats. 
 
Uppgradering av ekonomisystemet, som samkörs via Visma Window för personalsystem och 
ekonomisystem, har genomförts och inneburit mycket extra arbete och uppbyggnad av nya rutiner.  
Kommunen har fortsatt att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor och interna fakturor. 
Elektroniska fakturor ökar hela tiden in till kommunen som gör att arbetet blir effektivt och gör även 
att konteringen blir mer rätt. Interna pappersfakturor har helt försvunnit i samband med 
uppgraderingen av ekonomisystemet. 
 
Kommunen har bytt leverantör inom telefoni, vilket innebär att kostnaden för mobil och fast telefoni 
har sänkts betydande för verksamheten. Klockarhagsskolan och Pihlskolan har de trådlösa näten 
utökats (Wifi) och ett nytt AD har installerats till kommunens samtliga användare.  
 
En avsiktsförklaring för att bygga ut fibernätet i kommunens glesbyggd vart undertecknades 2015 av 
KS-ordförande, Landshövdingen och Telias VD, vilket innebär att kommunen uppnår EU’s mål 2020 
med att 90 procent av alla hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till en bredbandsstruktur med hög 
hastighet (>100 Mb/s). Detta arbete har nu kommit i gång på allvar och alla byalag/byar har fått besök 
och information från kommunen, Telia öppen fiber och fibergruppen.  
 
Totalt räknar kommunen med att de gemensamma verksamheterna ger ett överskott på knappt  
1,0 miljoner kronor vilket beror på minskade kostnader för lokaler p g a återhållsamhet i vetskap om 
att verksamheten kommer att erhålla nya kontorslokaler. Dessutom har förändringar inom den centrala 
stabsfunktioneran förändrats och inte rekryterats fullt ut.   
 
Kostverksamhet 
 
Kommunens kostverksamhet är centraliserad sedan två år tillbaka och ansvarar för all kosthållning 
inom både skola och äldreomsorg. Kostverksamheten består av gemensamma kostnader för 
centralköket i Hällefors och Sörgårdens kök i Grythyttan som inte kan hänföras till resterande 
verksamheter inom kommunen.  
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Under perioden har livsmedelsupphandlingen slutförts där ambitionen har varit att få livsmedel inom 
KNÖL med kvalitet, närproducerat och rena produkter. Kommunen har anställt en förste kock med 
placering vid Björkhaga kök, som ska ha som uppdrag att utveckla äldres mat. Kommunen har 
beslutat att bygga om Björkhaga kök till ett tillagningskök för äldre måltider, vilket kommunen 
påbörjat.  
 
Intern ränta 
 
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen en intern räntesats för kommuner och 
landstings beräkning av kapitalkostnader. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa 
den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska 
livslängd. Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för 
aktiverade investeringar. Totalt beräknas kommunen att internräntan motsvarar det budgeterade 
beloppet för innevarande år på 5,0 miljoner kronor. 
 
Pensionskostnader 
 
Totalt räknar kommunen med att pensionskostnaderna, som inte finansieras via generella PO-påslaget 
enligt SKL:s rekommendationer, kommer att bli drygt 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat.  
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Investeringsredovisning (belopp i tkr)

Nettokostnad Nettokostnad Prognos Budget Avvikelse
2015-12 2016-08 2016 2016

(inkl tilläggs-
budget)

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
IT-investeringar 1 321 88 1 485 1 485 0
Inventarier 375 6 450 450 0
Omvårdnadshjälpmedel 400 318 400 400 0
Nytt resecentrum 57 530 750 750 0
Björskogsnäs 1 143 - - - -
Tomtmark 48 - - - -
Tingshuset Grythyttan 2 499 - - - -
Formens hus - 7 252 9 000 9 000 0
Övriga fastighetsinvesteringar - 14 3 357 3 357 0
Gata, park, belysning och badplats 4 156 357 3 352 5 285 1 933
Gång och cyckelväg Saxhyttevägen -516 -516 0 516
Gång och cyckelbro Klockarvägen - - 3 306 3 306 0

Summa skattefinansierad 9 999 8 049 21 584 24 033 2 449

Avgiftsfinansiserad verksamhet
Kommunstyrelse
Vatten och avlopp 2 646 857 4 100 3 800 -300
Avfall och återvinning - - 0 1 500 1 500

Summa avgiftsfinansierad 2 646 857 4 100 5 300 1 200

Totala investeringar 12 645 8 906 25 684 29 333 3 649

Under perioden har kommunen påbörjat en ombyggnation i Formens hus för att möjliggöra kontorsyta 
för centrala funktioner som idag finns i kommunhuset. Resecentrum i Hällefors tätort har pågått och 
kommer att slutföras under 2016. Bergslagens kommunalteknik som förvaltar kommunens gator och vägar 
prognositerar ett överskott utifrån att ombyggnad av gator efter VA-anläggning inte utförs enligt 
budgetnivå. Kommunen har i efterhand erhållit bidrag från Trafikverket för de åtgärder som vidtogs
i samband med anläggning av gång och cykelväg på Saxhyttevägen. Vad gäller vatten och avlopp har
investeringen innburit ökade kostnader med anledning av tillkommande berg och spränning i samband med 
byte av ledning på Bergmästarevägen. Kommunen räknar med att planerade personalutrymmet på 
Gyltbo återvinningcenteral kan finanseras genom fonderade medel taxekollektivet.
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Kommunala äganden 
 
Bergslagens Kommunalteknik 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) är ett kommunalförbund inom norra Örebro län. Förbundet bil-
dades 2003 och har sitt säte i Nora. I Bergslagens Kommunalteknik ingår kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet ansvarar för dels kommunens tekniska verksamheter 
såsom gator och vägar, VA och avfallshantering, dels för kommunens verksamheter inom städ, bad- 
och parkanläggningar.  
 
 Kommunens andel i förbundet: 15,7 % 
 
Bergslagens Kommunaltekniks vision är att verka för utökat samarbete mellan kommunerna och vara 
den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet utför 
tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö. 
 
BKT ska tillgodose behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att verka 
för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra fri-
tidsanläggningar och avfall på rätt ställe. I förbundets uppdrag i Hällefors inom gata och park ingår att 
förvalta 81 704 meter vägar, 67 ha grönytor, 2 329 belysningspunkter, 4 lekparker, 2 badplatser, 5 
broar och 536 ha skogsförvaltning. All lokalvård utförs på uppdrag av BKT i egen regi från halvårs-
skiftet 2014. 
 
Bergslagens Miljö och byggnämnd 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för 
de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2004 
och Lindesbergs kommun är värdkommun.  
 

 Kommunens andel i nämnden: 15,4 % 

 
BMB hanterar kommunala myndighetsuppgifter inom främst miljö- trafik- och byggområdena för 
kommunerna. Arbetet styrs framför allt av miljöbalken, trafikförordningen, livsmedelslagstiftningen 
och plan- och bygglagen. Förutom miljö- och byggfrågor arbetar förvaltningen med naturvård, fysisk 
planering, trafiksäkerhet, energirådgivning samt kart- och mätningsverksamhet för de fyra kommu-
nerna. 
 
Bergslagens Räddningstjänst 
Ansvaret för kommunens räddningstjänst ligger hos kommunalförbundet Bergslagens 
Räddningstjänst. Förbundet bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, 
Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Förbundet ansvarar för ett område som 
inbegriper 86 000 människor. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. 
Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska 
fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt 
stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. 

  
 Kommunens andel i förbundet: 8,43 % 
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Syftet med räddningstjänstförbundet är att medlemskommunerna ska erhålla en effektiv räddnings-
tjänst till en sammantaget låg kostnad. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka 
till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så 
små som möjligt. 
     
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till 
risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att 
BRT ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom 
och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om 
dessa risker. 
 
Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 178 tjänster. Till sitt förfogande har 
BRT cirka 30 brand/räddningsfordon och ett antal besiktnings- och transportfordon. Förbundet har 
utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning 
över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.    
 
Bergslagens Överförmyndarnämnd 
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 
Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med huvuduppgiften att utöva tillsyn över 
förvaltare och gode män, regleras av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är tillsammans med 
kommunstyrelse, valnämnd och revisorerna en obligatorisk verksamhet.  
 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2011 och 
Ljusnarsbergs kommun är värdkommun. Nämnden och dess förvaltning ska vara en kvalificerad 
resurs i norra länsdelens kommuner för att ge huvudmännen trygghet.  
 
Enhetens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare. Enheten bygger på 
principen att alla åtgärder ska vara till gagn för den enskilde huvudmannen, det vill säga den person 
som har god man eller förvaltare. Enheten har även som uppdrag att rekrytera, utbilda och stödja ställ-
företrädare såsom gode män och förvaltare. Enheten informerar allmänheten och övriga myndigheter 
om verksamheten. 
 
Hällefors Bostads AB 
Hällefors Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolagets verksamhet ska vara att som 
allmännyttigt bostadsföretag äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla bostäder och lokaler 
för olika ändamål i Hällefors kommun.  
 
 Kommunens ägarandel: 100,0 % 
   Totalt aktiekapital: 15 300 tkr 
 
Totalt har bostadsbolaget ett bostadsbestånd på 652 lägenheter som har total yta på 39 523 kvm och 
117 lägenheter på 4 796 kvm som är kategoribostäder i form av vård och omsorgsboende och boende 
för funktionsnedsatta. Dessutom har bolaget lokalytor på totalt 16 000 kvm. Bolaget har även ett 
kommunalt förvaltningsuppdrag att förvalta skolor, förskolor och andra förvaltningsbyggnader till en 
yta av 26 400 kvm. 
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Rinmansstiftelsen 
Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska 
verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att 
främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors 
kommun äger 46,00 procent av stiftelsekapital. Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och 
undervisningsmaterial som hyrs ut till Rinaman Education AB som är ett helägt dotterbolag till stiftel-
sen. Rinmansstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors i lokaler som ägs av Ovako Hellefors AB. 
 
Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan 
Hällefors kommun äger 9,09 procent av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av Häl-
lefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR och 
Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att 
skapa ett europeiskt center för måltid i Grythyttan 
 
Kommuninvest ekonomisk förening 
År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa orga-
nisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk 
borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en 
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest har inget 
vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolide-
ring tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och affärs-
mässighet. I augusti 2016  var totalt 282 kommuner och landsting av totalt 310 medlemmar i förening-
en.  
 
Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs 
av Kommuninvests medlemskommer. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus 
på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden. 
Som kommunägt bolag regleras verksamheten av Kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Öre-
bro. 
 
Region Örebro län 
Örebro läns organisation förändrades från och med den 1 januari 2015. Landstinget och Regionför-
bundet gick efter regeringens godkännande samman i Region Örebro län, vilket innebär att båda orga-
nisationernas tidigare ansvar nu organisatoriskt har samlats. I samband med denna förändring genom-
fördes också en skatteväxling med tre öre från kommunen till Region Örebro län vilket beslutades av 
fullmäktige under 2014. Regionen har ett flertal samverkansråd, där kommunen är tillförsäkrad repre-
sentation. Uppdraget att utveckla länets 12 kommuner ligger nu hos Region Örebro län och det hand-
lar bland annat om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och 
utvecklingen av social välfärd.  
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Bergslagens Räddningstjänst medlemsbidrag 2017 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2016-04-27 § 14-15 
Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst för åren 2017-2019,  
med tillhörande bilaga Ekonomisk plan Bergslagens Räddningstjänst  
2017-2019 och remissvar, daterad 2016-06-22 
 
Ärendet 
Hällefors kommun har 2016-07-05 erhållit protokoll från Bergslagens 
Räddningstjänst (BRT) angående förbundets handlingsprogram och 
ekonomiska plan för verksamhetsåren 2017-2019.  
 
Direktionen beslutade på sammanträde 2016-04-27 att godkänna de 
redovisade ekonomiska lösningarna för att uppnå en budget i balans 2017 och 
plan för år 2018-2019. I ekonomiska planen inför budget 2017 framgår det 
varje enskild medlemskommuns totala medlemsbidrag till förbundet.   
 

Ekonomi 
När det gäller Hällefors kommuns medlemsbidrag för verksamhetsåret 
2017 bygger den på antalet invånare per 2015-12-31 som innebär att 
kommunens andel blir 8,20 procent i förbundet. Medlemsbidraget till 
förbundet bygger på två delar; driftbidrag och pensionsbidrag.  
 
I upprättat förslag till driftbidrag för år 2017 ingår ändrade hyresnivåer för 
de äldre stationerna om 540 tkr. Utryckningsfrekvensen beaktas utifrån 
budgeterade antal larm 2016. Medlemsbidraget gällande driftbidraget 
uppräknas mellan 2016 till 2017 med 1,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 
en uppräkning utifrån driftbidraget 2016 om 2,52 procent.  
 
Driftbidraget för 2017 är beräknat till 5 665 tkr för Hällefors kommun och 
motsvarar en ökning med 196 tkr. Pensionsbidraget däremot följer 
framtagna progoser från KPA och enligt förbundsordningen får 
kommunerna betala förbundets faktiska pensionskostnad utifrån den andel 
som kommunen har i förbundet. Det innebär att när förbundets 
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pensionskostnader förändras påverkar det kommunens kostnader med 
motsvarande belopp. Det är en kostnad som är svår att prognostisera och 
påverkar direkt kommunens ekonomi.  
 
Vad gäller förbundets pensionskostnader anger förbundsordningen att 
kommunerna inte ska betala ut kostnaderna likvidmässigt till förbundet 
utan enbart ska kostnadsföras som en skuld till förbundet. I bokslutet 2015 
har kommunen en skuld till förbundet på sammanlagt 5,6 miljoner kronor 
som avser tidigare års pensionskostnader. Det innebär att förbundet har 
placerat 5,6 miljoner kronor i Hällefors kommun som kommunen är 
skyldig att betala när förbundet behöver likviditet. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets årsbudget för verksamhetsåret 2017.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
årsbudget för verksamhetsåret 2017.  
  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens Räddningstjänst driftbidrag för verksamhetsåret 2017 utökas 

med 196 tkr till totalt 5 996 tkr. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande anledningen till det utökade 
driftsbidraget vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Per Karlsson (M) ställer fråga gällande den nya hyresmodellen vilken 
besvaras av Jessica Jansson. 
 
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande förbundets egna kapital vilken 
besvaras av Per Karlsson (M) och Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande hur stor del av det egna kapitalet 
som är bundet i material vilken besvaras av Per Karlsson (M). 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande beslutsgången inom 
Bergslagens räddningstjänst vilken besvaras av Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att frågan om revidering av 
förbundsordningen ska väckas i avsikt att eventuellt överskott ska återgå till 
kommunerna; att kommunförvaltningen uppdras att bjuda in företrädare för 
Bergslagens räddningstjänst för dialog; samt att den ökade kostnaden 
finansieras genom hyreshöjning på Hällefors räddningsstation. 
 
Ronnie Faltin (S) bifaller Christina Johanssons tilläggsyrkanden. 
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Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på förvaltningens förslag med de 
egna tilläggsyrkandena vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att kommunförvaltningen uppdras att bjuda in företrädare för Bergslagens 
räddningstjänst för dialog. 
 
Bergslagens Räddningstjänst driftbidrag för verksamhetsåret 2017 utökas med 
196 tkr till totalt 5 996 tkr. 
 
Utökningen av driftbidraget finansieras genom hyreshöjning på Hällefors 
räddningsstation. 
 
Väcka frågan om revidering av förbundsordningen i avsikt att hantera 
överskott och underskott på årsbasis i anslutning till förbundets 
årsredovisning. 
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Inledning 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta 
ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett handlings-
program för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjut-
ning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör Bergsla-
gens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande och räddnings-
tjänst verksamheten.  
 
Dokumentet är uppbyggt med en inledande beskrivning av samhälls- och risk-
utveckling, riskbeskrivning av räddningstjänstområdet samt statistik och analys. 
Medlemskommunernas uppdrag genom BRT´s förbundsordning är utvecklad 
genom verksamhetens olika avdelningars specifika beskrivningar av respektive 
fackområde.  Avslutningsvis redovisas utifrån förbundets ambition och förmåga 
de säkerhets och prestationsmål som förväntas uppfyllas genom det av för-
bundsdirektionen antagna handlingsprogrammet. 
 
 

 

Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor 
Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och 
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena till-
fredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.  
 
 
 
Uppdraget enligt förbundsordning  
Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommu-
ner har uppdragit åt Bergslagens Räddningstjänst att ansvara för räddnings-
tjänst samt delar av den olycksförebyggande verksamheten. Uppdraget regle-
ras i en förbundsordning. Uppdraget formuleras på följande sätt enligt 4 § i för-
bundsordningen: 
 
BRT skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlig-
het med vad som enligt lag åvilar respektive medlem. BRT:s ansvar och upp-
drag relaterat till aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen.  (Här 
innefattas bl.a. verksamhet och planering inom områdena höjd beredskap och 
extraordinär händelse) 
 
Utöver dessa uppgifter kan BRT mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig 
andra till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej 
strider mot den kommunala kompetensen. 
Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling 
gentemot medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där BRT utför ope-
rativ insats. Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddnings-
styrkan är snabbare än larmad ambulans, s.k. IVPA (I Väntan På Ambulans).  
IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom om-
rådet brand/räddning och säkerhet. Utförande av restvärdesräddning i samband 
med räddningsinsats. 
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Räddningstjänstförbundet skall i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyl-
digheter som åvilar kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen 
om tillstånd, hantering och förvaring av brandfarlig och explosiv vara. 
 
I föreliggande handlingsprogram redovisas räddningstjänstförbundets ansvar 
enligt medlemskommunernas uppdrag till räddningstjänstförbundet enligt för-
bundsordningen. Ansvaret för en process avseende förebyggande av andra 
olyckor än de som föranleder räddningstjänstinsats åvilar respektive medlems-
kommun. Kommunen skall genom sina respektive förvaltningars nämnder upp-
rätta risk och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsprogram för att uppfylla intent-
ionerna i lagen om skydd mot olyckor.  Kommunerna och förbundet skall ta till 
vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet. 
Räddningstjänsten kommer i processen med kommunernas övriga förebyg-
gande arbete delta som en samverkanspart likt övriga förvaltningar och myn-
digheter. 
 
 
Kommunalförbundets uppdrag enligt ovanstående omfattar givetvis inte de 
sammanhang då kommunen enligt lagens mening betraktas som ägare eller 
nyttjanderättshavare. I de sammanhangen skall kommunen fullfölja de skyldig-
heter som åvilar den enskilde enligt 2 kap. lagen om skydd mot olyckor. 

 

Kommunalförbundet BRT:s ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor 
samt övrig lagstiftning innebär att: 
 

 Förbundet skall fastställa ett handlingsprogram för räddningstjänst.  
 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 

kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt, både i fred 
och under höjd beredskap inom medlemskommunernas geografiska område.  

 Förbundet skall efter avslutad räddningsinsats tillse att olyckan undersöks och i 
skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. 

 Förbundet skall fastställa ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
inom sitt ansvarsområde som tillser att åtgärder vidtas för att förebygga bränder 
och skador till följd av bränder, samt verka för skydd mot andra olyckor än 
brand utan att andras ansvar inskränks. 

 Ansvara för tillsyn och övrig myndighetsutövning (LSO/LBE) som åligger kom-
munen  

 Tillse att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 
av fasta förbränningsanordningar uppfylls 

 Ge råd och information till allmänheten om brandskydd och förbundets förmåga 
att genomföra räddningsinsatser. Dessutom skall upplysning om hur varning 
och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor. 

 Förbundet skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för 
den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor. 

 Hantering av skriftliga redogörelser som lämnas in och som sedermera är un-
derlag till den tillsyn som förbundet skall utföra 

 Medverka i planering och övning av sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
från kärntekniska anläggningar 

 Utföra de räddningsplaner samt samverkansövningar som åligger medlems-
kommunerna enligt Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor samt ansvara för de uppgifter som åligger kom-
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munerna enligt lagen 2010:1 011 om tillstånd hantering förvaring av brandfarlig 
och explosiv vara.   
 
Samhälls- och riskutveckling 
Bergslagens Räddningstjänst geografiska verksamhetsområde omfattar de sex 
medlemskommunerna; Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Hällefors, Degerfors 
och Storfors. Området är en region med blandning av medelstora städer, 
mindre orter samt glesbygdsområden. Stadsregionen Karlskoga och Kristine-
hamn och i viss mån Filipstad har en mer komplex samhälls- och riskbild med 
inslag av bland annat tätbefolkad 3-5 våningsbebyggelse, stora industrier, ke-
misk produktion, vårdanläggningar och publika anläggningar. Övriga tätorter i 
området har en mindre komplex samhälle och riskbild. Dessa orter domineras 
oftast av någon större industri och har avsaknad av större vårdanläggningar och 
hotellverksamheter.  
En lång kuststräcka längs Vänern med skärgård som utgör den sydvästra delen 
av området innebär en riskbild som är kopplad till den marina miljön.  
Räddningstjänstområdet är till vissa delar transportintensivt med   
E 18 och stambanan Stockholm–Oslo i öst-västlig riktning. På kommunikations-
lederna transporteras mycket stora mängder farligt gods. I nord–sydligt sträck-
ning genomlöps området av rv.26 samt rv.63 med stor belastning vintertid som 
transportleder till och från Dalafjällen. I förbundet finns en flygplats (Karlskoga) 
och en dammanläggning (Filipstad) som båda är klassade som farliga verk-
samheter. En expanderande hamn med transport av farligt gods finns i Kristine-
hamn. 
 
 
Samhällsutveckling 
Bergslagens Räddningstjänst geografiska yta är 4 540 km2, Avståndet nord–
syd är 140 km och väst-öst är 70 km. Invånarantalet är 85 785 till antalet. 
(2015-12-31)1 
 
Åldersstrukturen på populationen är likartad inom förbundet. Kommunerna visar 
upp en medelålder på 45år. 
 
Befolkningsutvecklingen i förbundets medlemskommuner är generellt av en 
ökande trend. Antalet sysselsättningstillfällen har i genomsnitt minskat i förbun-
det, det är dock något bättre i den södra delen. 
 

 
Riskutveckling 
Våra infrastrukturella och tekniska system, som blir alltmer inflätade i varandra, 
får stora konsekvenser genom stopp och driftstörningar. 
 
Extrema vädersituationer har på olika ställen i landet visat sig totalt kunna slå ut 
normalt upprätthållande av telekommunikation, hemtjänst, skola, vägnät mm. 
Översvämningar och ras på grund av kraftig nederbörd är andra exempel som 
skapat problem. Transporter av farligt gods via väg eller järnväg genom tätor-
terna riskerar även att vid olyckor kunna skapa liknande stora störningar i den 
normala verksamheten i vårt samhälle. 

 
En allmän iakttagelse är att marginalerna mellan ordinarie drift/verksamhet och 
störningar har minskat.  
Rådande klimatsvängningar förväntas enligt expertisen bli bestående. Konse-

                                            
1
 Enligt Statistiska Central Byrån SCB  
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kvenserna av dominerande vind, nederbörd, temperatur medför mycket stora 
konsekvenser för elförsörjning, telekommunikation och övrig infrastruktur. Sam-
hällets sårbarhet är påtagligt vid bortfall av våra infrastruktursystem.  
 
Utvecklingen av risksituationen blir att räddningstjänsten i ökande omfattning 
även får ta del av åtgärder som faller utanför uppdraget i lagstiftningen samtidigt 
som räddningsinsatserna blir mer komplicerade. Räddningstjänstens roll i det 
totala samhällssystemet blir alltmer påtaglig. 
 
För att bekämpa tillkomsten av anlagd brand och falsklarm måste ökade in-
formationsinsatser till berörda målgrupper såsom skolor, företag och övriga 
verksamheter ske.  
 
 
Riskinventering 
Räddningstjänstförbundet måste kontinuerligt identifiera och analysera de risker 
för olyckor som kan föranleda räddningsinsatser som finns i kommunen. Detta 
görs genom att dokumentera och analysera inträffade händelser, göra jämförel-
ser med nationell statistik, identifiera verksamheter där risker för olyckor av nå-
gon anledning är särskilt hög samt jämföra olika riskreducerande åtgärder för 
att kunna hitta effektiva sätt att hantera risker. Riskhanteringsarbetet är en pro-
cess som hela tiden måste pågå för att stämma överens med samhällsutveckl-
ingen och de händelser som inträffar. 
 
Risksamverkan. 
Ansvaret för förebyggandeverksamhet avseende brand åligger räddningstjänst-
förbundet. Förebyggande av andra olyckor och risker i samhället åligger respek-
tive medlemskommun. BRT:s kunskap och erfarenhet bör genom samverkan 
mellan kommunernas risk- och sårbarhetsarbete och BRT leda till ett ur risk och 
sårbarhetssynpunkt säkert samhälle.  
 
Statistikanalys av inträffade olyckor som har föranlett insats 
Bergslagens Räddningstjänst har de senaste åren genomfört ca 1350 stycken 
utryckningar per år. Av dessa är det drygt hälften som vid framkomst visar sig 
vara en olycka som kräver en räddningsinsats, s.k. ”skarpa larm”. Av de 
”skarpa” utryckningarna utgörs ca hälften av bränder, ca.300 per år. Trafiko-
lyckorna uppgår till i genomsnitt 170 st. per år. De senaste åren ser vi en ökning 
av antalet trafikolyckor som kräver räddningsinsats och även en ökning av de 
bränder som inte inträffar i byggnader. Andelen anlagd brand har minskat nå-
got.  Övriga olyckstyper som återfinns bland de ”skarpa” utryckningarna utgörs 
bland annat av drunkningsolyckor, utsläpp av farliga ämnen, ras och stormska-
dor. 
En analys av olycks- och utryckningsstatistiken visar på ett antal slutsatser som 
bör beaktas i räddningstjänstförbundets arbete med skydd mot olyckor. Vissa 
av dem är av en mer generell art och vissa är lite mer specifika. 
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Medlemskommunernas riskbilder 
 
Riskbilden i de olika medlemskommunerna har inventerats genom studier av 
kommunernas risk och sårbarhetsanalyser samt Bergslagens Räddningstjänsts 
riskanalys. Generellt påpekas från kommunerna risker vid brand eller hot mot 
stora publika lokaler, sjukhus, skolor (framförallt i Karlskoga, Kristinehamn) 
samt i samtliga kommuner störningar vid elbortfall och därmed sammanhäng-
ande problem i den kommunala servicen och omvårdnaden. 
 
Karlskoga 
Huvudriskerna finns vid tillverkning och transporter av kemikalier och spräng-
ämnen inom Björkbornsområdet.  Inom kommunen finns 6st anläggningar som 
enligt Sevesolagstiftningen bedriver farlig verksamhet av hög- (HK) respektive 
lägre riskklass (LK). Högriskklassade företag: Cambrex Karlskoga AB, Eurenco 
Bofors AB, Saab Dynamics AB, Flogas Sverige AB, Forcit Sweden AB, Saab 
Bofors Testcenter AB.  
Betydande transittrafik av farligt gods förekommer på E18. Kommunen har även 
ett flygfält. 
 
Kristinehamn 
Två anläggningar med farlig verksamhet enl. Sevesolagstiftningen (hög resp. 
lägre), Högriskklassade företag: Casco Adhesives AB, kemikalier och Scana 
Björneborg AB, gasol. Lägre riskklassat företag: Ligno Tech Sweden AB. 
Betydande transporter farligt gods bl.a. klor, gasol sker på järnväg genom 
kommunen. Transittrafik av farligt gods på E-18 och stambanan samt fjällturist-
trafik på Rv 26.  Styckegodshamn med farligt gods-hantering finns. 
Översvämningsrisk från Vänern är påtaglig. 
 
Filipstad 
Förekomst av gasol på flera industrier. Dammanläggning Fjällrämmen klassad 
som farlig verksamhet.  Fjällturisttrafik på Rv 26 och Rv 63. 
 
Degerfors 
Ett Sevesoklassat företag (HK) Outokumpu Stainless AB, gasol. Betydande 
transporter farligt gods bl.a. klor gasol på järnväg genom kommunen. 
 
Hällefors 
Ett Sevesoklassat företag (HK) OVAKO Sweden AB, gasol. 
 
Storfors 
Fjällturisttrafik Rv 26 
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Risk- & Skyddsobjekt 
Räddningstjänstförbundet har genomfört en övergripande och generell invente-
ring av de verksamheter och byggnader i förbundets område som enskilt på ett 
eller annat sätt bidrar till en lokalt förhöjd risknivå. Skydd mot olyckor som kan 
föranleda räddningsinsats utgör utgångspunkten i denna inventering.   Begrep-
pen riskobjekt och skyddsobjekt används i många olika sammanhang och kan 
ibland ha lite olika betydelse i denna inventering används följande definitioner. 
 

 Skyddsobjekt: Ett objekt där människor eller skyddsvärda funktioner inom 
själva objektet hotas vid en eventuell olycka. Objektet bedriver en verksamhet 
eller är utformat så att det inom objektet vistas många människor, det har en 
viktig samhällsfunktion eller i övrigt är värt att skydda ur ett samhällsperspektiv. 
En eventuell olycka i eller i närheten av objektet, t.ex. brand, ras eller utsläpp av 
farligt ämne, kommer att hota detta skyddsvärde. 
 

 Riskobjekt: Ett objekt som utgör ett hot mot sin omgivning. Objektet 
bedriver verksamhet eller hanterar ämnen som innebär en hög risk för olyckor 
som i sin tur ger en negativ påverkan på sin omgivning, både människor och 
miljö.  
 
Inventeringen utgör en delmängd av den information som insamlas och bearbe-
tas av räddningstjänstförbundet i samband med tillsyn och myndighetsutövning 
och är kontinuerligt föremål för uppdatering och korrigering. Riskhanterings-
verksamheten och dess verktyg utvecklas fortlöpande och räddningstjänstför-
bundet strävar efter att ännu bättre kunna använda denna information på ett ef-
fektivt och funktionellt sätt i planering, vid räddningsinsats, myndighetsutövning 
och uppföljning av verksamheten.  De resultat som redovisas från inventeringen 
skall därför bara ses som en ögonblicksbild av hur inventerings- och analyspro-
cessen såg ut vid det tillfälle då rapporten skapades. 
 
I inventeringen har ingen bedömning av risknivån för enskilda objekt utförts och 
inga kvantitativa värden för risk finns redovisade. Detta är en av de moment i 
räddningstjänstförbundets riskhanteringsarbete som fortlöpande vidareutveck-
las och appliceras i verksamheten. Olycksstatistik, analyser av inträffade hän-
delser och orsaksanalys utgör i dagsläget det underlag som beskriver den rela-
tiva risknivån för olika objekts- och verksamhetstyper. Resultaten från statistik- 
och olycksanalysarbetet tillsammans med objektsinventeringen kan visa på ob-
jektstyper och verksamhetsområden där särskilda insatser och åtgärder behö-
ver vidtas i arbetet med skydd mot olyckor. 

 

 
Riskanalys 
 
Allmänt 
Styrande för utformningen av den skadeavhjälpande verksamheten är riskana-
lysen och hjälpbehovet hos den olycksdrabbade kopplat till liv, egendom och 
miljö. Behovet av hjälp varierar med olyckstyp, tid och rum. Högre frekvens och 
fler olyckstyper leder till ett ökat hjälpbehov. Bergslagens Räddningstjänsts 
skadeavhjälpande förmåga skall utgå från hjälpbehovet inom förbundsområdet. 
De olyckstyper som styr hur vi utformar den skadeavhjälpande verksamheten 
nämns dimensionerande typolyckor samt komplexa händelser 
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Typolyckor 
Olyckorna varierar inte i särskilt stor omfattning från år till år, däremot är variat-
ionen påtaglig över dygnet. Olyckor nattetid har dock en tendens att bli mer om-
fattande då tid till upptäckt är längre än under dagtid. Bränder under nattetid in-
nebär oftast större risk och får ett större skadeutfall då de flesta vistas sovande i 
bostaden. De vanligast förekommande olyckorna är brand ej i byggnad, trafiko-
lyckor, brand i byggnad, utsläpp farligt ämne och drunkning. Förbundets med-
verkan som förstahands insats i samband med IVPA (I väntan på ambulans) ut-
gör i kommuner där avtals tecknats och ambulans ej finns stationerad på orten 
en betydande del av stationens antal utryckningar, exempelvis i Storfors och 
Lesjöfors. 
 
Dimensionerande olyckor 
Dimensionerande typolyckor för Bergslagens Räddningstjänst är för handlings-
program perioden, brand i bostad (lägenhetsbrand eller villabrand i enbostads-
hus), trafikolyckor, drunkning och kemikalier olyckor. 
Stationerna förstastyrkor skall kunna utföra första livräddande insats vid de di-
mensionerande olyckorna. Mer omfattande livräddning, samtidig utvändig och 
invändig livräddning vid brand samt insats vid större trafikolyckor och kemikali-
eolyckor kan utföras först efter förstärkning från närmaste brandstation. Medel-
insatstiden till förstärkning är ca 25-35 minuter. 
 

 
 Tabellen visar dimensionerande typolycka utifrån antal olyckor per 1000 invå-
nare.(MSB) 

 
Bränder 
Andelen brand i byggnad som sker i bostad i förbundets kommuner är högre än 
snittet i riket. En förklaring till detta ligger i att bostadsbeståndet är äldre och 
andelen landsbygdsbostäder fler än rikssnittet. 
Orsaken till brand i bostad utgörs till stor del av soteld. Information och kontak-
ter via skorstensfejarmästarna är en väg att hantera fenomenet.  
Omfattande industribränder kan inträffa i samtliga kommuner, sannolikheten är 
störst i Karlskoga, Kristinehamn. 
Brand ej i byggnad har sitt ursprung i gräs och skogsbränder, brand i fordon och 
containerbränder. Uppsamlingsstationer för papper och tidningspapper är under 
perioder föremål för anlagda bränder och kan bli frekventa främst i de större av 
förbundets kommuner. Spridningsrisken från dessa bränder till annan bebyg-
gelse är liten.  
Omfattande skogsbränder med räddningsinsats pågående 12 timmar är vanlig-
ast i glesbygdsområdena i norr Filipstads och Hällefors kommuner. 

Kommun Olyckstyp 
prio 1 

Olyckstyp 
prio 2 

Olyckstyp 
prio 3 

Karlskoga Brand i bo-
stad 

Trafikolycka Kemolycka 

Kristinehamn Trafikolyckor Brand i bo-
stad 

Kemolycka 

Filipstad Brand i 
bostad 

Trafikolycka Sjukvårdslarm 
(Lesjöfors) 

Hällefors Brand i 
bostad 

Trafikolycka Kemolycka 

Degerfors Brand i 
bostad 

Trafikolycka Kemolycka 

Storfors Brand i 
bostad 

Trafikolyckor Sjukvårdslarm 
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Trafikolyckor 
Räddningstjänstområdet genomkorsas av tre huvudstråk Europaväg 18, riksväg 
26 och riksväg 63. Riksväg 26 genom Kristinehamn, Storfors och Filipstads-
kommun, med under vinterhalvåret intensiv trafik till södra fjällområdet, medför 
att här är antalet trafikolyckor/1000 invånare högst. 
Europaväg 18 genom Kristinehamn och Karlskoga kommun har genom vajer-
räcken separerade vägfält. Antalet olyckor har inte minskat under senare år 
men konsekvensen för liv och större personskador har minskat. För att garan-
tera snabb insats på dessa vägavsnitt sker tvåstationsutryckning från olika håll 
till olyckan. Avtal finns slutna med till förbundet gränsande räddningstjänster. 
 
Drunkning 
Förbundet har ett stort antal av sjöar och vattendrag inom sitt räddningstjänst-
område, Vänerkust i stora delar av Kristinehamns västra område samt sam-
manhängande sjösystem från norr till söder inom flera av förbundets övriga 
kommuner. Samtliga stationer har utrustning för att kunna utföra ytlivräddning. 
Kristinehamns kommun har även en större räddningsbåt. I Vänern ingår förbun-
det som en sjöräddningsresurs till statlig räddningstjänst. 
Samverkan sker med medlemskommunerna om erbjudande av inspektion av 
badplatssäkerhet mm. Förbundet erbjuder i alla kommuner gratis flytvästutlå-
ning och vintertid utlåning av isdubbar, ispik och livräddningslina. 
 
Kemikalieolyckor 
Andelen kap 2 §4 anläggningar1 med kemikalie- och gashantering är mycket 
stor inom förbundet, Karlskoga 6 st. Kristinehamn 2 st. Degerfors 1 st. och Häl-
lefors 1 st. 
Härutöver sker stora mängder av transittransporter av farligt gods på järnväg 
och främst E18. Frätande vätskor, gasol och klor är vanligt förekommande. Sker 
en olycka inom tättbebyggt område vilket kan ske för både väg och järnvägs-
transporter kan mycket allvarliga konsekvenser uppstå för liv, egendom och 
miljö. 
Varje station kan utföra livräddande insats i kemikaliesmittad miljö. Längre och 
avancerade kemdykarinsatser utförs av Karlskoga och Kristinehamnsstyrkorna. 
Avtal om personalförstärkning av brandstyrkan i Hällefors finns med anledning 
av företagets stora lagring av gasol tecknat med OVAKO Steel AB. 
 
  
Utöver de ovan angivna dimensionerande typolyckorna inträffar andra händel-
ser som Bergslagens Räddningstjänst förväntas hantera inom förbundsområ-
det. Dessa är inte så frekventa att de kan förutsägas inträffa på en viss plats el-
ler viss tidpunkt. Nedanstående tabell redovisar sådana olyckor och mest san-
nolik plats och konsekvens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Anläggning enligt LSO där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor 
eller miljön 
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Anläggning Händelse  Ort Konsekvens 

Större järnvägsolycka Urspårning 
Kollision 

Kristinehamn 
Degerfors 
Mindre omfatt-
ning Storfors, 
Filipstad, Hälle-
fors. 

Människoliv 
Miljö 

Flygolycka Haveri Karlskoga Människoliv 
Större industriolycka Brand 

Explosion 
Karlskoga, Kristi-
nehamn, Filipstad 
samt i mindre 
omfattning övriga 
kommuner 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Fartygsolycka Brand 
Utsläpp 

Kristinehamn Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Större publika lokaler, 
Sjukhus 

Brand  Karlskoga 
Kristinehamn 

Människoliv 
Egendom 

Komplicerad räddning Kommunikations-
olyckor. 
Lång inträng-
ningsväg 

Vägnät samt i 
befolkningstäta 
områden 

Människoliv 

Kemikalieolycka Utsläpp Karlskoga, 
 Kristinehamn, 
Storfors 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Miljöskada Olje 
Kemikalier ut-
släpp 

Vänerkust, vat-
tendrag, trans-
portleder och 
industriområden i 
Karlskoga, Kristi-
nehamn, Storfors 

Miljö 

Cisternanläggning Brand  
Explosion 

Kristinehamn 
Karlskoga 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Gasolutsläpp/brand Explosion 
Brand 

Björneborg 
Karlskoga 
Hällefors 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Hotsituationer  Samtliga med-
lemskommuner 

Människoliv 
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Hamnar 
Vänern är statlig räddningstjänstområde 
där ansvaret för livräddning åvilar Sjöfarts-
verket medan miljöräddningstjänst åvilar 
Kustbevakningen. Hamnområden definie-
ras som kommunal räddningstjänst.  
Hamnområdet*/ i Kristinehamn omfattar 
Varnumsviken och Varnumssundet till en 
linje mellan Stranduddens fyr och Sandvi-
karna på Vålön. 
 
 
 
*/Hamnområde regleras i SJÖFS 1988:5 
 Sjöfartsverkets kungörelse med tillkännagivande 

av beslut om allmänna farleder och allmänna 
hamnar. 




































 

































































































































  


















 









































































































































































































































 























































































































 



 





















































































































































































  
   



























































  
 





 







































































































 






































































































































































































































 



























































































































































































































































































 





























































































































































































































































 
 

  
























































 














































































































































































































































































 































































































































































































































































































































Badplat s

Badplat s
Riser s udde

Ö kudden

Södr a Sandviken

Nor r a Sandviken

Vålön

Fr amnäs

Tivoliholm en
Björ kö

O skar shall

G et klon

Tyskön

Vålö-
sundet

Ringber gs-sundet

St r anduddeövr e

St r anduddenedr e

Fågelskyddsom råde

Blåberg

Jut viken

Sör byängar na

Ryssebo

Rönneber g

St r andudden

M i li tärt öv ningsom råde

Picassoskulpt ur en

Jut viks-
m ossen

Skjut banor

Hör selber gen

KölbergetRösskär r en Lugnet

Er iksbol

Kölberget

Tyskönnedr e

Hjälm ar snäs

Am erikaudden

Tyskön

Talludden

Bockser uds-
udde

Hj älm arssundet

Bockser ud

Sandtor ps-
m ossen

Sm åbåt s-
ham n

Kapurja

M ilit ärt  övningsom r åde

Skjut bana

Skjut banor

I shallI dr ott s-
plat s

Skogskär r

Hör selber gen

Ut siktsber get

Badplat s

Koloniom r åde

Fot bollsplan

Tennisbanor

Cam ping

I dr ott s-
plat s

Sör kast et

Nedr eBoxerud

Ö vr eBoxerud

Pr äster ud

O lof sr ud

M ilit är anläggning

Vålösundet

M useum

Kr emat or ium
Sjukhus

Skjut bana

Skola

Skola

Spor thall

Fält et

Sanna

Landa

Djur går den

I shallI dr ott s-
plat s

M är st a

Dyåsen

Skär ingsbol

Ut siktsber get

t or get
Södr a
t or get

Älvängs-
par ken

Södert ulls-par ken

M useum

Nöjesanläggning

Sjukhus

Skola

Badhus

Skola

Kur landa

Enserud

Fält et

Sanna

Landa

Djur går den

Tallunden

Taberg

Koloniom r åde

Fot bollsplan

Tennisbanor

Cam ping

I dr ott s-
plat s

Hybble

Pr äster ud

O lof sr ud

Pr äster uds
udde

M useum

Kr emat or ium
Sjukhus

Skola

Spor thall

I dr ott s-
plat s

M useum

Sanna

Landa

Br oängen

Kris tine h a mn

Var nan

M at hall

Södr a Kr oksvik

Nor r a Kr oksvik

M useum

Vår dcent r al

St enfallet

Var num sviken

Nor r at or get
Södr a
t or get

Södert ulls-par ken

Jär nvägs-par ken

M useum

Sjukhus

Badhus

Skola

I dr ott s-
plat s

M useum

Sanna

Landa

Br oängen

Var nan

Adler spar r e-
t or g

Vår dcent r al

Villast aden

St enst aliden

St enfallet

Hacklehem sber get

G ustavsviks-
m ossen

Uddbym ossen

Sm åbåt sham n

Uddby

M ar iendal

Hansåsen

Per uken

Vär dshus

Fot bollsplan

St r andgår den

St r and

Hekt olit er n

G ustavsvik

Kor påsen Ö st er vik

St enst a

Br änslet or pet

Hacklehem s-
ber get

Kor påsen Ö st er vik

KRISTINEHAMN

HAMNOMRÅDE

GRÄNS

750  m



  13 

  
Vision 
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och 
säkra i förhållandet till risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna 
förtroende för BRT som organisation. För att BRT ska kunna medverka till att 
skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom och miljö 
minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetan-
degöras om dessa risker. 
 
Uppfyllande av visionen nås genom skadeförebyggande och skadebegrän-
sande insatser av personalen.  BRT:s personalrekrytering skall leda till en kom-
petent personalgrupp oavsett kön, religion och etniskt ursprung.  
 
Visionen redovisar ramar och inriktning för räddningstjänstens verksamhet. 
Inom ramarna redovisas säkerhetsmålen och prestationsmålen för förbundet. 
 
 
Förebyggande verksamhet 
Detta kapitel syftar till att ge en bild av hur Bergslagens Räddningstjänst bedri-
ver sin förebyggande verksamhet.  
 
Allmänt 
Bergslagens Räddningstjänst är en viktig aktör i samhällets övergripande arbete 
med skydd mot olyckor. Det olycksförebyggande arbetet har därför en central 
roll för organisationens samtliga verksamheter och alla medarbetare. Samord-
ningsansvaret för den olycksförebyggande verksamheten vid sidan av brand i 
kommunen åligger varje enskild medlemskommun. Här skall räddningstjänst-
förbundet aktivt delta och bidraga med sina specialistkompetenser i medlems-
kommunernas olycksförebyggande arbete. 
Inom arbetsområdet ”skydd mot olyckor” har Bergslagens Räddningstjänst hu-
vudansvaret för det brandförebyggande arbetet, d.v.s. för att åtgärder vidtas för 
att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Räddningstjänstförbundet 
utgör även myndighet med avseende på lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor och har därigenom bland annat tillsynsan-
svar enligt samma lag. 
 
Tillsyn och tillstånd 

 Bergslagens Räddningstjänst skall utöva tillsyn över efterlevnad av lagen om 
skydd mot olyckor samt lagen om tillstånd, hantering och förvaring av brandfar-
lig och explosiv vara. Medlemskommunerna har även till BRT överlåtit ansvaret 
att utge tillstånd för hantering, överföring, förvaring och försäljning av brandfar-
liga och explosiva varor.  
 

 Tillsynen skall i första hand bedrivas som en kontroll av ägares och nyttjande-
rättshavares systematiska brandskyddsarbete. Tillsyn kan vid behov även utgö-
ras av en kontroll av enskilda tekniska brister eller andra risker i byggnader och 
verksamheter.  
 

 Bergslagens Räddningstjänst skall som en del i sin tillsynsverksamhet ta emot 
och hantera de skriftliga redogörelser som lämnas in till kommunen i enlighet 
med 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor. Den skriftliga redogörelsen bör ut-
göra ett underlag vid tillsyn av de verksamheter som omfattas av kravet på in-
lämning av skriftlig redogörelse. 
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 Bergslagens Räddningstjänsts tillsynsverksamhet beskrivs mer i detalj i en till-
synsplan som uppdateras årligen av organisationens personal. 
 
I tillsynsplanen skall, efter det att Länsstyrelsen fastställt dessa, framgå vilka 
anläggningar som omfattas av kraven i 2 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor 
samt vilka särskilda krav som ställs vid tillsynen av dessa anläggningar. Tillsy-
nen ska ske i samverkan med andra berörda myndigheter. Särskilt gäller detta 
andra berörda kommunala instanser.  
Bergslagens Räddningstjänsts uppdrag att utföra tillsyn enligt olika lagstiftningar 
medför att tillsynsverksamhet skall koordineras i ovanstående tillsyn och till-
synsplanen skall även omfatta de verksamheter som berörs av detta. 
 
 
Kompetens 
Den personal som genomför tillsyn ska ha lägst utbildningsnivå tillsyn A eller fö-
rebyggande 1. För särskilda objekt m.m. krävs lägst kompetensnivå motsva-
rande tillsyn B eller förebyggande 2 samt brandingenjör. 
 
 
Samverkan 
BRT samverkar med andra myndigheter, kommuner och enskilda genom nät-
verksträffar gemensamma utbildningsdagar och samråd i form av handlingar 
och möten. Exempel på detta är räddningschefsträffar med framförallt S och T 
län, regionala samverkansråd, avdelningsvisa regionala nätverk, samverkan 
mellan räddningstjänst, ambulans och polis inom S och T län, mm. 
 
 
Rådgivning och information 
Lagen om skydd mot olyckor anger att kommunen genom rådgivning och in-
formation skall underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt 
lagen. Genom sitt uppdrag är det räddningstjänstförbundet som skall uppfylla 
detta krav till medlemskommunernas invånare. Dessutom skall förbundet utifrån 
sitt myndighetsuppdrag bistå andra myndigheter och organisationer med sin 
kompetens och sina kunskaper. 
Information och rådgivning är ett viktigt instrument i räddningstjänstförbundets 
uppdrag att verka för skydd mot olyckor inom sitt kompetensområde. 
Allmänhetens information om räddningstjänstförbundets förmåga att utföra 
räddningsinsatser samt övrig information tillgodoses genom förbundets hemsida 
www.brt.se, samt via av förbundet producerade informationsblad och tidningar. 
Vid utbildningsverksamhet och vid övriga kontakter med allmänheten beaktas 
alltid informationsansvaret.  
Bland de mer frekventa remissförfrågningar som inkommer till förbundet märks 
bland annat tillståndsärenden från polisen, och tillståndsärenden från den 
kommunala instans som hanterar tillstånd för servering av alkohol. 
Den plan- och byggprocess som kommunerna ansvarar för utgör en stomme i 
samhällets arbete med skydd mot olyckor och lägger grunden för ett robust och 
säkert samhälle. Räddningstjänstförbundet innehar här genom sina övriga upp-
drag en viktig kompetens och viktiga kunskaper som bör komma kommunerna 
till del i detta arbete. Bergslagens Räddningstjänst skall därför aktivt och på ett 
naturligt sätt delta i alla relevanta delar i denna process för att verka för robust-
het och säkerhet i samhället. Kommunerna skall i sin tur tillvarata och nyttja den 
kompetens som räddningstjänstförbundet innehar. 
 
 

http://www.brt.se/
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Utbildning 
Bergslagens Räddningstjänst kan, som en del i sitt arbete med skydd mot 
olyckor kunna erbjuda den enskilde utbildningen inom brandskydd och övriga 
delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde. Utbildningen skall hålla 
hög kvalitet och personal som bedriver utbildning skall ha grundläggande peda-
gogisk kompetens. Utbildningsutbudet skall styras av behovet hos den enskilde 
samt strävan att höja nivån på skyddet mot olyckor i samhället. 
 
 
Den enskildes ansvar 
Med hänvisning till LSO 2 kap, 1-5 § så innebär det att den enskilde har det 
primära ansvaret för och skyldighet att skydda sitt liv och sin egendom och inte 
förorsaka olyckor. Det åligger var och en att vidta skäliga åtgärder till skydd mot 
olyckor. Särskilda krav ställs på ägare och innehavare av byggnader och andra 
anläggningar att hålla utrustning för brandskydd, utrymning vid brand och andra 
olyckor och i vissa fall dokumentera sitt brandskydd. 

 
Varning 
Allmänheten skall kunna varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser. 
Vid beslut om att allmänheten skall varnas används signalen ”Viktigt med-
delande” direkt åtföljd av aktuell information, råd och anvisningar i riks- och lo-
kalradion, ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Ett VMA kan även sän-
das utan att det föregås av signalen ”Viktigt meddelande”. 
Signalen ”Viktigt meddelande” består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar 
med 14 sekunders paus emellan. Varningssystem finns i samtliga kommuner 
inom räddningstjänstförbundet. 
När signalen hörs skall allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar 
och ventiler samt lyssna på riks- eller lokalradion. 
För viktiga meddelanden eller information som inte innebär omedelbar eller 
snart förestående fara kan lokalradion eller riksradion nyttjas genom att begära 
programbrytning. Information kan också ges i samband med nyheter och andra 
meddelanden vid varje hel timme. 
 
Ett, VMA kan utlösas från SOS Alarm, förbundets larmcentral samt från heltids-
bemannade stationer. Bemyndigad att utfärda ett VMA är räddningsledaren. 
 
 
Rengöring och brandskyddskontroll 
Bergslagens Räddningstjänst ansvarar för att rengöring (sotning) och brand-
skyddskontroll utförs av de anordningar som enligt lag skall omfattas av detta. 
Frister för rengöring (sotning) fastställs av direktionen och tillämpas i enlighet 
med Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll SRVFS 2014:6. 
BRT ansvarar enligt förbundsordningen att avtal tecknas med enskilda entre-
prenörer (sotningsbolag) om att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskon-
troll för förbundets räkning. Det sotningsbolag som enligt avtal utför brand-
skyddskontroll inom ett geografiskt område skall hålla ett register över samtliga 
objekt inom detta område som omfattas av rengöring (sotning) och brand-
skyddskontroll. De personer som för förbundets räkning utför rengöring (sot-
ning) respektive brandskyddskontroll skall ha nödvändig kompetens enligt Sta-
tens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd. 
BRT följer årligen upp att rengöring och brandskyddskontroll utförs enligt fast-
ställda frister. 
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Räddningstjänstförbundet tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig 
ansökan från enskild fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett 
och behandlas av förbundsdirektionen eller den som direktionen utser. 
 
 
Planering 
Inom tidsperioden för handlingsprogrammet skall Bergslagens Räddningstjänst 
medverka till att alla verksamheter inom förbundsområdet har ett skäligt brand-
skydd. Kännedom om verksamheters brandskydd sker genom tillsyn, rådgiv-
ningsbesök eller andra typer av besök, inskickade skriftliga redogörelser över 
brandskyddet och annan typ av kommunikation med verksamheten. En årlig till-
synsplan skall ange hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker.  
Uppföljning av genomförandet görs i samband med Skyddsavdelningens avdel-
ningsmöten samt i förbundets årsredovisning. 

 
 
Egenkontroll 
Uppföljning och egenkontroll sker årligen. Utöver den rent kvantitativa uppfölj-
ningen av att samtliga planerade tillsyner genomförts för kontroll av brandskydd, 
farlig verksamhet och brandfarlig vara, sker också löpande en utvärdering av 
vad som framkommit i form av brister och annat vid tillsynerna. Den kvalitativa 
analysen skall ligga till grund för riktade tillsyner och andra förebyggande insat-
ser. 
På motsvarande sätt analyseras egen genomförd utbildningsverksamhet samt 
information och rådgivning. Resultatet redovisas för direktionen 
 
Resurser förebyggande verksamhet 
För det löpande arbete med förebyggande verksamhet finns en avdelning inom 
räddningstjänsten med personal som huvudsakligen arbetar dagtid inom områ-
dena myndighetsutövning, information och rådgivning. 
Övrig personal inom räddningstjänsten verkar inom det förebyggande arbetet 
inom ramen för sina huvuduppgifter, och då främst med utbildning och informat-
ion. 
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        Operativ Räddningstjänst 
Detta kapitel syftar till att ge en bild på hur Bergslagens Räddningstjänst bedri-
ver sin verksamhet för att utföra räddningsinsatser.  
 
Förmåga 
Bergslagens Räddningstjänsts förmåga att hantera olyckor, genom att värdera 
aktuell riskbild och utföra räddningsinsatser med egna resurser, bygger på en 
förutseende ledningsorganisation och olika enheter som utför det handgripliga 
räddningsarbetet. 
 
Ledningsorganisationen har till uppgift att värdera rådande riskbild för att förbe-
reda organisationen för kommande hjälpbehov. Ledningsorganisationen har 
också till uppgift att leda och organisera enheterna i räddningsarbetet samt 
samverka med andra organisationer vid räddningsinsatser. Framförhållning är 
en förutsättning för att påbörja räddningsinsatser inom godtagbar tid och för att 
genomföra räddningsinsatserna på ett effektivt sätt. Ledningsfunktionerna är 
placerade ute i förbundets olika utryckningsområden för att snabbt komma ut till 
olycksplatsen. Ledningsfunktionerna kan samarbeta med varandra och organi-
seras inbördes för att anpassa ledningsorganisationen till aktuell riskbild eller 
aktuella olyckshändelser. 
 
Enheterna är av historiska betingelser belägna i förbundets olika utrycknings-
områden för att uppnå bästa möjliga beredskap för att snabbt komma ut till 
olycksplatserna. Inom Bergslagens Räddningstjänst utgörs en enhet av utbildad 
personal, fordon och utrustning. För att anpassa förbundets resurser till olyckan 
kan enheter efter behov organiseras för att samverka med varandra. 
Ledningsorganisationen och enheterna är också dimensionerad för att på bästa 
sätt förstärka pågående räddningsinsatser med ytterligare resurser och för att 
klara av en god uthållighet vid långdragna räddningsinsatser. Vid pågående 
räddningstjänst skall dessutom räddningstjänsten hålla beredskap för att utföra 
räddningstjänst om ny olycka inträffar. Under pågående insats ansvarar rädd-
ningschef i beredskap (RCB) för att bästa möjliga beredskap upprätthålls i för-
hållande till befintlig beredskapsorganisation, ekonomiska ramar och aktuell 
riskbild. Under fasen då räddningstjänst pågår garanteras ej normala insatsti-
der. 

 
Resurser  
Bergslagens Räddningstjänsts resurser utgörs av ledningsfunktioner och en-
heter (personal, kompetens, materiel och fordon). Räddningstjänsten skall enligt 
nedan hålla en minimibemanning på 43 personer. 
 
För att kunna utföra optimal insats med första styrkan fram till förstärkande 
styrka anländer krävs 6 man.  Styrkan kan då genomföra rökdykarinsats samti-
digt med utvändig livräddning alt. brandbegränsning, alt brandvattenförsörjning. 
( se tabell sid 19). Förbundets ambition är att i räddningstjänstområdets fyra 
hörn Karlskoga, Hällefors, Filipstad och Kristinehamn kunna ha den dimension-
eringen. I detta handlingsprogram uppnås inte detta i Kristinehamn. 
 
Nedan redovisas Bergslagens Räddningstjänsts resurser för räddningstjänst. 
Placering av resurserna och mängden resurser styr hur snabbt räddningsinsat-
sen kan påbörjas och hur länge räddningstjänsten kan pågå. Utöver resurserna, 
räddningsenhet (rökdykning, trafikolyckor), höjdenhet (stegbilar och hävare) och 
vattenenhet (tankbilar) är specialresurser strategiskt placerade i förbundets ut-
ryckningsområden. Med hjälp av specialenheterna har förbundet möjlighet att 
hantera mera komplicerade olyckor med bland annat kemikalieutsläpp, större 
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bränder, komplicerade trafikolyckor, drunkningsolyckor, uppsamlingsplats med 
många skadade, olyckor som kräver långa inträngningsvägar för rökdykare. 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bergslagens Räddningstjänst förmåga att mobilisera resurser över tiden är spe-
ciellt viktigt vid större och komplicerade olyckor.  
 
Heltidsbemanning innebär att larmad styrka rycker ut inom 90 sekunder och 
Deltidsbemanning innebär att man eftersträvar utryckning av larmad styrkan 
inom 5 minuter. 
 
Bergslagens Räddningstjänsts förmåga för att genomföra räddningsinsatser 
planeras efter en förutbestämd miniminivå av resurser. Vid annan riskbild än 
normalt kan resurserna omdisponeras inom förbundet alternativt att mängden 
resurser ökas. Detta kan t.ex. innebära att en person ur heltidsbemanningen i 
Karlskoga temporärt kan omdisponeras inom förbundet i anslutning till insatser.  
 
Utöver egna resurser finns avtal med andra kommunala räddningstjänster. 
 
Räddningsledaren har även möjlighet att begära hjälp av den enskilde genom 
tjänsteplikt och av statliga och kommunala organisationer genom deras 
lagstadgade skyldighet att medverka i räddningstjänst. (6 kap 1§ respektive 6 
kap 7§ lagen om skydd mot olyckor) 
 
 
Insatstider 
Placering av brandstationerna och dess bemanning bygger dels på historiska 
förutsättningar och dels på insatstider och operativa resurser samt på förbun-
dets risktopografi. En del i risktopografin är karaktären av bebyggelse med olika 
verksamheter och byggnaders utformning med krav på räddningstjänstens in-
sats samt för att kunna utrymma byggnaden. 
Vid brand i byggnad är tiden från brandens start till det att räddningsinsatserna 
kan påbörjas avgörande för resultatet. 
 
Vid livräddande uppgifter i samband med brand är det vanligtvis störst behov av 
att påbörja rökdykning alternativt att rädda hjälpbehövande med räddningstjäns-

                                            
 
 
1 En man i styrkan genom avtal med OVAKO Steel Hellefors AB 

Funktioner/Styrka Bemanning Anm 

Räddningschef i Beredskap 1   
Insatsledare, Jour eller Beredskap 2  
Karlskoga 6 Heltid 
Kristinehamn 5 Heltid 
Filipstad 6 Deltid 
Lesjöfors 5 Deltid 
Degerfors 5 Deltid 
Åtorp 2 Deltid 
Hällefors 61 Deltid 
Storfors 5 Deltid 
Summa 43   
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tens stegutrustning. Tiden för att påbörja släckinsats är också avgörande för 
räddningstjänstens möjlighet att rädda. Insatstiden1, det vill säga tid från det att 
räddningsstyrkorna får larm till att de påbörjar skadeavhjälpande, är en del av 
denna tid. 
 
Under normala2 förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats på-
börjas med en utryckningsstyrka inom 10 minuter:   
 

 Koncentrerad centrumbebyggelse eller kvartersbebyggelse  
 Särskilt brandfarlig bebyggelse 
 Större vårdanläggningar, elevhem, hotell eller anläggning med perso-

nalkrävande utrymning 
 Industriområde eller industrier med speciell farlig verksamhet 
 Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet 
 Hamn avsedd för yrkestrafik med olje- eller bensinhantering eller hante-

ring av miljöfarligt ämne 
 Bostäder med 4 våningar eller högre 
 Samlingslokal avsedd för fler än 300 personer 

 
Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats på-
börjas med en utryckningsstyrka inom 20 minuter:  
 

 Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre 
 Mindre tätort, större byar och gårdssamlingar 
 Enstaka större industrier 

 
Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats på-
börjas med en utryckningsstyrka inom 30 minuter: 
  

 Enstaka byggnader och gårdar 
 Mindre byar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        

                                            
1 Insatstid=Anspänningstid (larm till första bil ut) +körtid + angreppstid 
2 Normala förhållanden: Normala väderförhållanden, normal bemanning och ingen pågående utryckning inom aktuellt 
område 



  20 

Nivå på räddningstjänstinsats         

UPPGIFTER 

D
eg
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fo

rs
 

Fi
lip

st
ad
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Ka
rls

ko
ga

 

Kr
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tin
eh

am
n 

Le
sj

öf
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s 

St
or

fo
rs

 

Åt
or
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Samtidig utvändig släckning med rökdykning mot 
Bostadsbebyggelse 

        

S X X X S S S S 

Livräddningsinsats med rökdykning mot bostadsbebyggelse X X X X X X X S 

Livräddande insats med rökdykning i okomplicerade utrym-
men 

X X X X X X X S 

Livräddning och utrymning med höjdfordon upp > 3 och <=8 
våningar Utan samtidig rökdykarinsats 

S X X X X S S S 

Livräddning och utrymning med höjdfordon upp > 3 och <=8 
våningar Samtidigt med rökdykarinsats 

S X X X S S S S 

Invändig släckning med rökdykarinsats i större industribygg-
nad, inträngningsväg > 25 m 

S S 
s 

S S S S S S 

Invändig släckning med rökdykarinsats i industribyggnad, in-
trängningsväg < 25 meter 

X X X X X X X S 

Skogsbrand X X X X X X X S 

Bränder i brännbara vätskor (ca 300 kvadratmeters yta) X X X X X X X S 

Kemdykarinsats av större omfattning S S S S S S S S 

Kemdykarinsats mindre omfattning med kemdräkt S S S X X S S S 

Livräddningsinsats vid kemolycka larmdräkt/engångsskydd X X X X X X X X 

Losstagning av fastklämda X X X X X X X S 

Första omhändertagande av människor X X X X X X X X 

Ytvattenlivräddning med båt, räddningsbräda och ytbärg-
ningsdräkter 

X X X X X X X X 

Oljeskadebekämpning på vatten > 2 länsor S S S S X S S S 

Terrängtransport med hjälp av bandvagn av flertal skadade 
samt i svårforcerad terräng 

S X X X X S S S 

Terrängtransport av flertal skadade samt i svårforcerad ter-
räng 

S S S S S S S S 

Terrängtransport av enstaka skadade till farbar väg X X X X X X X X 

Djurlivräddning X X X X X X X X 

Tank/vattentransport X X X X X X X S 

Sjötransport X X X X X X X X 

Länspumpning av enstaka fastighet X X X X X X X X 

Ledning och samordning av större räddningsinsats S S S X S S S S 

         

X= Insats kan ske med personal från respektive station         

S= Insats kan ske i samverkan med annan räddningsstyrka 
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Ledning 
Varje räddningsinsats, kommunal som statlig, ledas av en räddningsledare. Vid 
utförande av kommunal räddningstjänst skall räddningschefen vara räddnings-
ledare. Räddningschefen skall också se till att verksamheten är ändamålsenligt 
ordnad. Räddningschefen kan utse en annan person att vara räddningsledare, 
men behåller då det övergripande ansvaret för verksamheten. Räddningsledar-
skapet är genom skriftlig delegation initialt delegerat till första insatsstyrkans 
chef, styrkeledaren. Pågår flera räddningsinsatser samtidigt har räddningsche-
fen det övergripande ansvaret för alla insatserna. Räddningschefen måste då 
bl.a. besluta om en ändamålsenlig fördelning av resurserna. 
Räddningsledaren har långtgående befogenheter för att han eller hon på det 
mest effektiva sättet skall kunna genomföra en räddningsinsats. Räddningsle-
daren kan t.ex. om förutsättningar föreligger, uppmana en person att fullgöra 
tjänsteplikt eller besluta om ingrepp i annans rätt. 
 
Ledning av räddningsinsats sker på tre nivåer: 
 
1/ Styrkeledare, SL, leder enskild enhet och är initialt räddningsledare under 

insatsen. 
 

2/ Insatsledare, IL, ansvarig för operativa insatser inom förbundet samt koor-
dinator för beredskapen inom området. Insatsledaren kan om räddningsin-
satsen är stor överta räddningsledarskapet från Styrkeledaren.  
Överordnad nivå Räddningschef i beredskap (RCB) utser då annan Insats-
ledare som koordinerar pågående och ev. tillkommande räddningsinsatser. 
 

3/ Räddningschef i beredskap, RCB, har strategiskt och normativt övergri-
pande ansvar för förbundets räddningsinsatser och beredskap. Vid omfat-
tande olyckor kan RCB överta räddningsledarskapet från Insatsledaren. 
RCB utser då annan räddningschef i beredskap. 

 
Beroende av olyckans omfattning och komplexitet flyttas räddningsledaransva-
ret uppåt i organisationen. 
Vid större räddningsinsats som samtidigt är tidsmässigt utdragen bildar RCB 
organisationen en stab som stöd till räddningsledarens arbete. 
 
Kompetens målsättning 
För att utföra effektiva räddningsinsatser är det som målsättning att personalen 
för räddningstjänst minst uppfylla nedanstående krav på kompetensutbildning 
via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildningsorganisat-
ion.  
 
Brandman heltid skall ha avlagt examen i kursen räddnings- och säkerhetsar-
bete, benämnd Skydd mot olyckor, eller avlagt examen i utbildningen Brandman 
Heltid, alternativt utbildning Räddningsinsats. 
 
Brandman deltid skall ha genomgått, Utbildning för räddningsinsats för deltids-
anställda brandmän, eller utbildning Brandman Deltid. 
 
Styrkeledare skall ha genomgått utbildning räddningsledare A. 
 
Insatsledare skall ha genomgått utbildning räddningsledare B 
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Räddningschefen skall ha avlagt brandingenjörsexamen med MSB påbygg-
nadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. 
 
Räddningschef i beredskap, skall ha avlagt brandingenjörsexamen med MSB 
påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, eller besitta mot-
svarande kompetens som bedöms likvärdig för att upprätthålla funktionen RCB. 

 
 
Samverkan 
Med samverkande räddningstjänster finns avtal om gränslös räddningstjänst, 
vilket avser hjälp mellan olika räddningstjänster vid räddningsinsatser. Syftet 
med avtalen är att vid räddningsinsatser underlätta för räddningstjänsterna att 
skicka resurser dem emellan vid begäran av räddningsledaren. 
 
Bergslagens Räddningstjänst har avtal om räddningshjälp för att utföra första 
räddningsinsats i områden som ligger vid förbundets gräns till annan kommun. 
Avtalen innebär att angränsande kommuns räddningstjänst påbörjar räddnings-
insatsen inom Bergslagens Räddningstjänst område. Bergslagens Räddnings-
tjänst har motsvarande avtal om räddningshjälp där Bergslagens Räddnings-
tjänst påbörjar räddningsinsatsen i annan kommun. Syfte med avtalen är att mi-
nimera insatstiden för första räddningsinsatsen. 
Avtal med Räddningstjänsten Östra Skaraborg medför att insatstiderna i för-
bundets södra del kortas. Inom områdena som i insatstidskartan anges att nås 
inom tidsintervallet 20-30 min eller mer kan insats ske något tidigare. 
 
 
Övningsverksamhet 
För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddnings-
tjänst genomförs regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på öv-
ningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla befintlig kompe-
tens. 
 
För skiftgående heltidspersonal 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 räddningsinsat-
ser. Särskilt intresse ägnas åt samverkan med andra myndigheter och organi-
sationer. 
 
Deltidsanställd personal övas utefter lokal riskbild. Inriktningen på övningarna 
svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan rädd-
ningsstyrkor. 
 
Brandvatten 
Respektive medlemskommun ansvarar, utan kostnad för BRT, att vatten för 
brandsläckning finns tillgängligt i de orter som har kommunalt VA nät. Brand-
postsystemet bör vara utformat enligt anvisningar utgivna av Svenska vatten 
(P76 eller senare upprättade anvisningar). 
Aktuellt nät med ingående förändringar hålls tillgängliga för BRT genom resp. 
kommun. Respektive kommunerna ansvarar för underhåll, tillsyn, skötsel och 
tillgänglighet för upprättade brandposter. I förbundet finns endast konventionellt 
brandsystem och ett eventuellt alternativsystem regleras i avtal mellan respek-
tive kommun och BRT. 
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Utryckningsvägar 
BRT samråder regelbundet med medlemskommunerna i fråga om lämpligt ut-
ryckningsvägnät och de behov som föreligger från BRT sida i förhållande till de 
resurser respektive kommun har för att upprätthålla framkomligheten på dessa 
prioriterade vägar, särskild under svåra förhållanden. 
 
  
Alarmering 
Allmänheten och den enskilde kan vid en olycka larma Räddningstjänsten via 
nödnummer 112. Ledningscentral för förbundets räddningstjänst är anordnad 
vid brandstationen i Karlskoga.  
 
Alarmering av förbundets ledningsorganisation och enheter sker via SOS Alarm 
alternativt från larmcentralen i Karlskoga. 
 
Vid fel på ordinarie alarmeringsutrustning kan larm även ske genom reservvä-
gar. 
 
Allmänheten har möjlighet att larma räddningstjänsten via det allmänna telenä-
tet och över mobiltelefonnäten. 
 
Vid omfattande och långvariga störningar av båda näten samtidigt bemannas 
brandstationerna upp för att allmänheten skall kunna alarmera räddningstjäns-
ten.  
  
Beslut under och efter räddningsinsats 
De beslut som fattas och den myndighetsutövning som vidtas i samband med 
en räddningsinsats skall dokumenteras och redovisas skriftligt. Bergslagens 
Räddningstjänst skall ha rutiner och hålla ett system för detta. Av dokumentat-
ionen skall framgå följande: 
- Vem som fattat beslutet 
- Skälen för beslutet och tidpunkten när beslutet fattats 
- Vem eller vilka som blivit berörda av beslutet 
- Tidpunkt för genomförandet och vilka som genomfört beslutet. 
 
Exempel på beslut som avses i ovanstående stycke är bland annat beslut om 
enskildas medverkan i räddningsinsats genom tjänsteplikt (LSO 6 kap.1 §) in-
grepp i annans rätt (LSO 6 kap. 2 §) samt beslut om att räddningsinsats är av-
slutad (LSO 3 kap. 9 §). 
 
Olycksundersökning 
När en räddningsinsats är avslutad skall en olycksundersökning vidtas för att i 
skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insat-
sen har genomförts. Räddningstjänstförbundet ansvarar för att dessa olycksun-
dersökningar vidtas då förbundet genomfört räddningsinsats. Olycksundersök-
ningen varierar utifrån olyckans komplexitet och skadeutfall från enkel utvärde-
ring i insatsrapport till ett samlat dokument om räddningsinsatsen och olycksför-
loppet. Erfarenheter och resultat av olycksundersökningar är mycket viktiga in-
gredienser i förbundets övergripande uppföljning av verksamheten och är en 
förutsättning för att kunna uppnå en helhetssyn på arbetet med ”skydd mot 
olyckor”. 
Olycksundersökningar utförs av utsedd personal. Arbetet initieras antingen av 
utsedd personal, räddningsledare eller av RCB. Sakkunnighetsutlåtande påkal-
las av polis/åklagare och kan ske både akut och vid senare tillfälle.  
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Återkoppling 
Olycksutredningarna skall arkiveras. Redovisning och återkoppling sker internt 
inom förbundet vid behov. Återkoppling till kommunen och andra intressenter 
inom området sker via kommunens säkerhetssamordnare samt risk- och säker-
hetsgrupper vid behov. 
 
Räddningstjänst vid höjd beredskap 
Räddningstjänst vid höjd beredskap bygger i huvudsak på den fredstida organi-
sationen och dess ansvarsområden. Under en anpassningsperiod inför ett ho-
tande krigsläge förstärks organisationen med civilpliktiga räddningsmän och 
andra samverkande resurser med specialkompetenser. Under anpassnings-
perioden genomförs även utbildning, övning och andra nödvändiga förberedel-
ser. Idag anses anpassningsperioden vara längre än tio år. 
För att skydda och rädda människor och egendom under höjd beredskap ska 
räddningstjänstorganisationen, utöver vad som i övrigt anges i handlingspro-
grammet, ansvara för och utföra: 
 

 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 
 
 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel 
 
 I samverkan med räddningshundar och andra resurser lokalisera och utföra 

räddningsinsatser i rasområden inklusive skyddsrum 
 
 Delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för befolknings-

skydd. 
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      Bergslagens Räddningstjänst säkerhets och prestationsmål           
 

 

SÄKERHETSMÅL PRESTATIONSMÅL 
 

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddnings-
insatser, jämställdhet, mångfald samt samverkan uppnå följande mål.  

Detaljerad beskrivning och uppföljning a prestationsmål återfinns i årligen beslutad verk-
samhetsplan, tertial- och årsredovisning 

  
Förebyggande verksamhet 

 

 
1. Den enskilde skall genom effektiv 

tillsyn och information erhålla största 
möjliga trygghet gentemot brand och 
explosion. (olyckor)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Andelen fungerande brandvar-
nare och skyddsutrustning i 
bostäder ska öka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Alla fastighetsägare eller nytt-
janderättshavare inom förbun-
dets geografiska yta ska bed-
riva ett systematiskt brand-
skyddsarbete.  
 
 
 
 

 

 
1a. Inom tidsperioden för handlingspro-
grammet skall tillsyn utföras enligt beslu-
tade frister. En årlig tillsynsplan skall 
ange hur fördelning och prioritering av 
tillsynsobjekten sker.  Uppföljning av ge-
nomförandet görs i samband med 
Skyddsavdelningens avdelningsmöten 
samt i förbundets årsredovisning 

 
1b. Upprätthålla kompetens hos de som 
arbetar med förebyggande brandskydd 

 
1c. Medverka i de samråd gällande plan 
och bygglagen där BRT inbjuds 

 

 
 

2a. Skorstensfejarmästaren informerar 
boende om brandskydd i samband med 
rengörings- & och brandskyddskontroll 

 
2b. Aktiv information exempelvis genom 
hembesök, hemsidor och utbildning skall 
ske för att höja medvetenheten om 
brandskyddet  

 

 
 

3. Medverka, ex genom tillsyn, till att alla 
företag och organisationer har ett funge-
rande systematiskt brandskyddsarbete. 
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4. Människor som bor och vistas 
inom räddningstjänstområdet 
kan erbjudas utbildning inom 
brandskydd och övriga delar av 
räddningstjänstförbundets 
kompetensområde. 

 
 
 

4a. Medverka till att varje skola med 
grundskoleelever regelbundet utbildar 
alla ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5. 
 
4b. Minst 1500 personer ska årligen få 
utbildning kring brandsäkerhet. 

 
4c. Insatser för att motverka brand skall 
ske genom dialog med och verksamhets 
besök hos skolor, företag och övriga 
verksamheter. 
 

 
 

 
 
 

SÄKERHETSMÅL PRESTATIONSMÅL 
 

Operativ verksamhet 
 

 
1. Räddningstjänsten skall ge-

nomföra räddningsinsats inom 
godtagbar tid och på ett effek-
tivt sett i de fall där den enskil-
des egen förmåga ej räcker till. 
 

 
 

2. Räddningsinsatserna skall utfö-
ras på ett tryggt och säkert sätt 
och med rätt kompetens 
 

 
3. Följa upp och ta till vara på 

erfarenheter från inträffade 
händelser  
 
 

4. Utrustning och fordon vårdas 
så att hög driftsäker-
het/tillförlitlighet kan upprätt-
hållas 
 
 

5. Räddningstjänsten skall kunna 
fungera på ett godtagbart och 
effektivt sett även vid över ti-
den utdragna händelser. 
 
 

 
1a. Vid pågående insats kan beredskaps-
styrkorna omfördelas. I medlemskommu-
nernas tätorter skall beredskapen organi-
serats så att insats kan påbörjas snarast 
möjligt, dock senast inom 30 minuter. ( se 
tabell på sidan 20) 
 

 
2. Planerade övningar och kompetensut-
bildningar genomförs i planerad omfatt-
ning 

 
 

3a.  Alla dödsolyckor skall följas upp 
3b. Utvärdera årlig statistik 

 
 

 
4. Upprätthålla internkontrollplaner på 
varje station 

 
 
 

 
5. En årlig övning ska genomföras i syfte 
att utveckla ledningssystemet för att 
kunna hantera såväl dagliga händelser 
som flera samtidiga pågående insatser 
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SÄKERHETSMÅL PRESTATIONSMÅL 

 
Samverkan  

 

 
o En aktiv samverkan med medlems-

kommunernas arbete med att skapa 
robusthet och säkerhet i samhället. 
 
 
 
 
 
 

 
 
o Räddningstjänsten skall konti-

nuerligt vara orienterad be-
träffande aktuell riskbild i 
kommunerna. 
 
 

o Antalet drunkningsolyckor 
inom förbundet skall minska 
och badplatser skall vara 
säkra. 

 
 
 
 
 

o Upprätthålla god myndighetssam-
verkan inom området räddningsin-
sats. 

 

 

 
 Räddningstjänsten skall bistå medlems-

kommunerna i deras ansvar att verka för 
att antalet olyckor och dess konsekven-
ser minskar. Stödet avses främst före-
byggande inom området trafik, vatten 
och miljö,  som kan leda till räddningsin-
sats. 
 

 
 
 

 Samverkan med medlemskommunerna i 
risk och sårbarhetsplanering genom mö-
ten, kartläggning och planer för gemen-
sam riskbild och åtgärdsplanering   

 

 Erbjuda medlemskommunerna hjälp med 
säkerhetsbesiktning av badplatser och 
livräddningsutrustning. 
Som komplement till befintliga verksam-
heter erbjuda utlåning av flytvästar och 
islivräddningsutrustning i samtliga med-
lemskommuner 
 
 

 Genom möten och övningar aktivt sam-
verka med andra myndigheter och rädd-
ningstjänster i syfte att stärka den ope-
rativa förmågan. 

 

 
 

Enligt förbundsordningen bilaga 1 är det angivet att BRT och Medlemskommu-
nerna, var för sig har det direkt ansvaret att ”Verka för skydd mot andra olyckor 
än brand, utan att andras ansvar inskränks”.  
Säkerhets och prestationsmål gällande samverkan med medlemskommunerna 
är angivna i tidigare gällande handlingsprogram. Ambitionen kvarstår att sam-
verkan kommer att fortsätta utvecklas även under handlingsprogramsperiod 
2017-19. I budgetdokument anges årets prestationsmål, vilka utvärderas i års-
redovisning.  
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Avtal operativa samverkansresurser 
 

Förbundet har följande avtal som berör räddningskårens verksamhet, dessa gäller om 
inte annat sägs även under höjd beredskap. 

 
 

Avtal med Ovako Steel Hellefors AB om service, bemanning utb., automatlarm mm.  
 

Sotningsavtal 
 

Västerbergslagens räddningstjänstförbund, gäller räddningstjänsthjälp. 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, gäller räddningstjänsthjälp. 

 
Region Örebro län, gällande transport av patienter i terräng, annan typ av bärhjälp 
samt ambulansberedskap vid riskfyllt arbete. 
 
Värmlands läns lansting gällande transport av patienter i terräng, annan typ av bär-
hjälp samt ambulansberedskap vid riskfyllt arbete. 

 
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med samtliga kommuner i 
Värmland län. 

 
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med samtliga kommuner i 
Örebro län. 

 
Samverkansavtal med Industribrandkåren i Björkborn Karlskoga 

 
Avtal om utalarmering av räddningsstyrkor med SOS Alarm 

 
Avtal med Försäkringsbranschens restvärderäddning i Sverige AB angående akut 
restvärdesräddning, sanering av väg/järnväg, arbetsjordning samt evakuering av tåg 

 
Avtal om IVPA insats med kommunerna Kristinehamn, Filipstad och Storfors 
 
Samarbetsavtal med Region Örebro län avseende IVPA insatser från Hällefors, De-
gerfors och Åtorp utryckningsstyrkor 
 
En avsiktsförklaring om samarbete mellan civilförsvarsföreningarna i Östa Värmland, 
kommunerna Kristinehamn, Storfors, Degerfors, Karlskoga, Hällefors och Bergsla-
gens Räddningstjänst 

 
 

Upprättade avtal förvaras på brandstationen i Kristinehamn 
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Bilaga 1 
Lagstiftning som berör räddningstjänstens arbete 
 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
- Räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt 

- Tillsyn av byggnaders och anläggningars brandskydd 

- Samverka med kommunen för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder 

- Svara för att rengöring och brandskyddskontroll sköts av fasta förbränningsanordningar och tillhörande rökkana-
ler 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 
- Utfärdande av tillstånd 

- Tillsyn av hanteringen 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
- Tillämpas vid insatsarbete 

- Berör vissa verksamheter där tillsyn eller annat brandförebyggande arbete görs 

Plan och bygglag (SFS 2010:900) 
- Remissinstans i plan- och bygglovsärenden 

- Medverka till att brandskyddet följer Boverkets Byggregler (BFS 2015:3 BBR-22) vid ny- & ombyggnation 

- Tillse att räddningstjänstens förmåga beaktas vid byggnation 

Ordningslag (SFS 1993:1617) 
- Remissinstans för Polisen 

Alkohollag (SFS 2010:1622) 
- Remissinstans i samband med serveringstillstånd 

Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, inkluderar även Sevesolagen 
- Remissinstans åt Länsstyrelsen 

- Samverkan vid tillsyn 

- Ta fram planer för räddningsinsats 

- Tillse att allmänheten informeras i ett förebyggande syfte 

- Delaktig i samrådskungörelse 

Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) 
- Inkluderar brandskyddsfrågor 

- Tillse efterlevnad i den egna verksamheten 

Miljöbalk (SFS 1998:808) 
- Remissinstans åt Länsstyrelse och kommunerna 

Kommunallag (SFS 1991:900) 
- Tillämpas vid ärendehantering 

- Offentliga handlingar 

- Arkivering av inkomna och upprättade handlingar 

Personuppgiftlag (SFS 1998:204) 
- Tillämpas vid ärendehantering 

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) 
- Bistå kommun och landsting i arbetet enligt denna lagstiftning 

- Upprätthålla kompetens och förmåga för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 



Ekonomisk plan för åren 2017-2019 i Tkr 
 

  Boksl 14 
Boksl 

15 Budg 16 
Budg 

17 Budg 18 Budg 19  

Intäkter:              

Externa intäkter -15 331 -16 021 -16 107 -16 330 -16 769 -17 220 
 

Ränta -76 -4 -50 0 0 0 
 

Kostnader:              

Lönekostnader exkl pension 57 393 58 191 61 520 62 992 64 701 66 455 
 

Ökade larmkostnader, 20 tim/delt/år             
 

Övriga personalkostnader  2 551 2 456 1 611 2 206 2 250 2 295 
 

Hyra inkl 520 Tkr äldre stationer 6 050 8 280 9 173 8 677 8 851 9 027 
 

Räddningstjänst, drift och utrustning 5 358 5 195 4 889 5 095 5 196 5 301 
 

Kommunikation 4 068 3 897 3 907 3 897 3 975 4 054 
 

Övriga verksamhetskostnader  1 904 2 490 1 731 2 351 2 351 2 351 
 

Revision 251 175 240 240 240 240 
 

Oförutsett 203 32 200 200 200 200 
 

Avskrivning 3 429 3 576 4 195 3 826 4 076 4 201 
 

Summa driftsplan 67 270 68 475 71 349 73 149 75 066 76 900  

Uppräkning i Tkr 1 268 1 205 2 874 1 800 1 917 1 834  

Uppräkning i % 1,92 1,79 4,20 2,52 2,62 2,44  

Pensionskostnader enl KPA 10 641 12 497 12 184 14 325 16 026 16 590  

Total kostnadsbild 77 911 80 972 83 533 87 474 91 092 93 490  

       
 

Investeringsbudget 2017-19 4 786 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550  

       
 

Ekonomisk plan till upprättat förslag till Handlingsprogram 2017-19 

  Utifrån beslut i gällande Förbundsordning, bilaga 2 ska remissutgåva inför antagande av Handlings- 
program även innefatta ekonomisk plan för motsvarande period. Föreliggande plan bygger på i HP 
föreslagen operativ organisation både vad gäller räddningstjänstavdelningens  och skyddsavdelningens 
verksamhet samt därtill hörande stödprocesser i form av administrativa resurser och stödsystem. 
Åtagande utöver angivna uppdrag i HP ingår ej i den ekonomiska planenen, varken som intäkt eller  
kostnad. Den ekonomiska planen är efter antagande av HP och därtill hörande ekonomisk plan styrande 
för budgetarbetet 2017 och LP 2018-19.  

      
 

 
      

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 



Sammanställning remissvar BRT handlingsprogram
Remissvar Synpunkter Förslag till ändring i HP
Landstinget Värmland BRT:s beskrivna förmåga gör att den 

egna verksamheten måste se över sitt 

brandskyddsarbetet på närvårds-

platserna

Polisen Bergslagen Inga synpunkter

Räddningstjänsten Karlstad Inga synpunkter

Saab Dynamics AB 1. Dåliga avstavningar Se över

2. Förtydligande text Ändra enl förslag sid 6, lägg till 

ordet falsklarm i övrigt inga 

ändringar

3. Ändra till rätt företagsnamn Ändra till Saab Dynamics AB

Nerikes Brandkår Saknar avtal i förteckning Finns med

Filipstads kommun 1. Felaktiga insatstider på karta Ej tillgång till kartan, ta bort 

felaktig bild

2. Fråga varför säkerhets- och 

prestationsmål enligt nu gällande HP 

tagits bort

Föreslagna mål är ej antagna av 

direktionen.  Återför tidigare 

antagna mål med kompletterade 

skrivning                                  

3. Fråga varför bara hotsituationer finns 

i Karlskoga och Kristinehamn

Ändras till samtliga 

medlemskommuner

4. Implementeringsarb gällande 

"Gemensamma grunder för samverkan 

och ledning vid samhällsstörningar

Arbetsmetod som är under 

utveckling från MSB och 

Länsstyrelsens sida. BRT har 

påbörjat arbetet inom RCB 

gruppen.

5. Beskrivning av förebyggande och 

operativt arbete i samband med olyckor 

och tillbud vid vattentäkt

Inryms under rubriken Risk- & 

Skyddsobjekt samt Risk-analys. 

Kan på sikt utvecklas

Kustbevakningen Inget att erinra

Karlskoga kommun 1. Ifrågasätter att det förebyggande 

arbetet mellan räddningstjänst och 

medlemskommunerna tagits bort. 

Har ej tagits bort

2. Gemensamma mål framtagna av BRT 

och medlemskommunernas 

säkerhetsamordnare gällande 

säkerhetsmål- och prestationsmål bör 

finnas med i HP

Se svar Filipstads kommun

3. Beskrivning av förebyggande och 

operativt arbete i samband med olyckor 

och tillbud vid vattentäkt

Se svar Filipstads kommun



Degerfors kommun 1. Kort remisstid

2. Målformuleringar om förebyggande 

arbete

Finns

3. Implementeringsarb gällande 

"Gemensamma grunder för samverkan 

och ledning vid samhällsstörningar

Se svar Filipstads kommun

4. Beskrivning av förebyggande och 

operativt arbete i samband med olyckor 

och tillbud vid vattentäkt

Se svar Filipstads kommun

Sjöfartsverket 1. Felaktigt uttryck, störtning Ändras till haveri

2. Ändring om text ang hamn Ändras till: Vänern är statligt 

räddningstjänstområde där 

ansvaret för livräddning åvilar 

Sjöfartsverket medan 

miljöräddningstjänst åvilar 

Kustbevakningen.

Länsstyrelsen Enl Länsstyrelsen ska:

1. Förbundets rutiner för arbete med 

olycksundersökningar ska beskrivas i HP

Införes under operativ 

räddningstjänst: 

Olycksundersökningar utförs av 

utsedd personal. Arbetet initeras 

antingen av utsedd personal, 

räddningsledare eller av RCB. 

Sakkunnighetsutlåtande påkallas 

av polis/åklagare och kan ske 

både akut och vid senare tillfälle  

2. Förbundet ska tydliggöra den 

enskildes ansvar

Införes under förebyggande, 

delar av :                                        

Med hänvisning till LSO 2 kap,1-5 

§ så innebär det att den enskilde 

har det primära ansvaret och 

skyldighet att skydda sitt liv och 

sin egendom och inte förorsaka 

olycka. Det åligger var och en att 

vidta skäliga åtgärder till skydd 

mot olyckor. Särskilda krav ställs 

på ägare och innehavare av 

byggnader och andra 

anläggningar att hålla utrustning 

för brandskydd, utrymning vid 

brand och andra olyckor och i 

vissa fall dokumentera sitt 

brandskydd.



3. Arbete med att förebygga andra 

olyckor än bränder ska beskrivas på ett 

tydligare sätt

Se svar Filipstads kommun

Enl Länsstyrelsen bör:

1. En jämförelse för likvärdigt skydd där 

förbundets kommuner jämförs med 

andra kommuner och varför just dessa 

valts

Pågår tillsammans med 

medlemskommunerna

2. Riskanalysen  bör ha ett 

jämställdhetsperspektiv där skillnader 

mellan till exempel män, kvinnor, 

etnicitet och vuxnas riskbild framgår

Finns ej idagsläget, kan på sikt 

arbetas fram.

3. Den skadeavhjälpande verksamheten 

bör omfatta uppsatta mål  och där 

säkerhetsmålen med fördel kan kopplas 

tydligare till lokal riskbild 

Finns ej idagsläget, kan på sikt 

arbetas fram.

4. Beskrivning av det totala skyddet bör 

utvecklas

Finns ej idagsläget, kan på sikt 

arbetas fram.

5. Utalarmering av räddningstjänst i 

normalläge och vid störningar bör 

beskrivas

Finns ej idagsläget, kan på sikt 

arbetas fram.

Enl Länsstyrelsen kan:

1. Beskrivning av omständigheterna 

som omgärdar de bränder som inträffar 

i förbundet kan utvecklas

Kan på sikt utvecklas

2. Beskrivning av uthållighet och 

beredskap för ytterligare larm under 

pågående insats kan utvecklas

Kan på sikt utvecklas

3. Styrning och mål för 

sotningsverksamhet kan tydliggöras

Kan på sikt utvecklas

Storfors kommun 1. Felaktiga insatstider på karta Se svar Filipstads kommun

2. Fråga varför säkerhets- och 

prestationsmål enligt nu gällande HP 

tagits bort

Se svar Filipstads kommun

3. Fråga varför bara hotsituationer finns 

i Karlskoga och Kristinehamn

Se svar Filipstads kommun

4. Implementeringsarb gällande 

"Gemensamma grunder för samverkan 

och ledning vid samhällsstörningar

Se svar Filipstads kommun

5. Beskrivning av förebyggande och 

operativt arbete i samband med olyckor 

och tillbud vid vattentäkt

Se svar Filipstads kommun

Region Örebro län Komplettera listan med samarbetsavtal Lägg till listan med Region 

Örebro län, IVPA från Hällefors, 

Degerfors och Åtorp



Inkommit efter remisstid
Kristinehamns kommun 1. Kompletterande text under Avsnitt 

Varning. BRT kommer under 

programperioden i samverkan med 

medlemskommunerna, studera och ev 

införa kompletterande informations-

/larm-vägar i den mån 

medlemskommunerna så beslutar och 

finansierar

Uppdrag som kan komma 

2. Avsnitt Brandvatten. Förslag på en 

tydligare skrivning men samma 

innebörd.

Använd Kristinehamns text

3. Avsnitt Utryckningsvägar. Saknar 

avsnitt. BRT samråder regelbundet med 

medlemskommuner i fråga om lämpligt 

utryckningsvägnät och de behov som 

föreligger från BRT sida i förhållande till 

de resurser respektive kommun har för 

att upprätthålla framkomligheten på 

dessa prioriterade vägar, särskild under 

svåra förhållanden. 

Lägg till

4. Undran varför säkerhets- och 

prestationsmål enligt nu gällande HP 

tagits bort

Se svar Filipstads kommun

5. Implementeringsarb gällande 

"Gemensamma grunder för samverkan 

och ledning vid samhällsstörningar

Se svar Filipstads kommun

Hällefors kommun 1. Fråga varför säkerhets- och 

prestationsmål enligt nu gällande HP 

tagits bort

Se svar Filipstads kommun

2. Fråga varför bara hotsituationer finns 

i Karlskoga och Kristinehamn

Se svar Filipstads kommun

3. Implementeringsarb gällande 

"Gemensamma grunder för samverkan 

och ledning vid samhällsstörningar

Se svar Filipstads kommun

Förklaring till olika färgval:

Ingen förändring i HP dokument

Ändringar gjorda utifrån inkommna svar

Inkommna svar som BRT kommer att 

utveckla/jobba vidare med
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Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
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Sammanträdesdatum 2017, dnr KS 16/00220 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen lämnar nedanstående förslag till sammanträdesdatum 
2017. 
 
Förvaltningen föreslår efter samråd med kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges ordföranden att ett kommunstyrelsesammanträde läggs 
till jämfört med 2016, medan antalet sammanträden för kommunfullmäktige 
är oförändrat. Det innebär nio kommunstyrelsesammanträden och sex 
kommunfullmäktigesammanträden. 
 
Kommunförvaltningen har i förslaget huvudsakligen lagt tisdagar och 
onsdagar som sammanträdesdagar.  
 
Liksom föregående år föreslås att kommunstyrelsens utskott följer 
kommunstyrelsens sammanträden och tidsmässigt ligger cirka tre veckor före 
dessa. Allmänna utskottet föreslås som huvudregel ligga på 
tisdagsförmiddagar, medan bildningsutskottet ligger på tisdagseftermiddagar. 
Myndighetsnämnden föreslås som tidigare ligga på onsdagar klockan 13.00-
14.00 och omsorgsutskottet onsdagar med början klockan 14.00. 
 
Myndighetsnämnden har ett något tätare sammanträdesschema med hänsyn 
till karaktären på de ärenden som behandlas där. 
 
Varje instans svarar för att besluta om sina egna sammanträdesdatum, det vill 
säga att respektive utskott, nämnd och fullmäktige beslutar om sina egna 
sammanträdestider. Kommunstyrelsen bereder och lämnar beslutsförslag 
avseende fullmäktiges sammanträdestider. 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott 
10 januari, 7 februari, 14 mars, 2 maj, 30 maj, 8 augusti, 5 september, 3 
oktober, 7 november 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens bildningsutskott 
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10 januari, 7 februari, 14 mars, 2 maj, 30 maj, 8 augusti, 5 september, 3 
oktober, 7 november 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens omsorgsutskott 
11 januari, 8 februari, 15 mars, 3 maj, 9 augusti, 31 maj, 6 september, 4 
oktober, 8 november 
Sammanträdesdatum för myndighetsnämnden för skola och omsorg 
11 januari, 8 februari, 15 mars, 19 april, 3 maj, 14 juni, 9 augusti, 6 
september, 4 oktober, 8 november, 13 december 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 
31 januari, 28 februari, 4 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 
oktober, 28 november. 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 
21 februari, 25 april, 13 juni, 19 september, 14 november, 19 december 
 

Ekonomi 
Förslaget innebär en utökning av antalet kommunstyrelsesammanträden 
från åtta till nio vilket också innebär att de beredande instanserna utökar 
sina sammanträdesdatum på samma sätt. Det är svårt att bedöma hur stor 
kostnadsökning detta innebär, då en betydande faktor är ersättningen för 
förlorad arbetsförtjänst. Enligt tidigare schablonberäkningar förvaltningen 
gjort, kostar ett genomsnittligt sammanträde ca 2 000 kronor, där den 
största delen utgörs av arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunförvaltningen föreslår respektive instans att anta föreslagna 
sammanträdestider, samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta föreslagna sammantider. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Allan Myrtenkvist (S) 
fråga gällande sammanträdesdagar vilken besvaras av kommunsekreterare 
Mathias Brandt. 
 
Per Karlsson (M) ställer fråga gällande augustidatum vilken besvaras av tf 
kommunchef Tommy Larserö. 
 
Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
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Sammanträdesdatum för allmänna utskottet fastställs enligt följande: 10 
januari, 7 februari, 14 mars, 2 maj, 30 maj, 8 augusti, 5 september, 3 oktober, 
7 november. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum fastställs enligt följande: 31 januari, 28 februari, 4 april, 
23 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november. 
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Tidplan för ekonomiprocessen 2017 

 
Beslutsunderlag 
Tidplan 2017 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad 2016-09-14. 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på tidplan för 
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2017. Tidplanen 
för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för 
verksamhetsåret 2017 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess 
som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomi-
styrningspolicyn. Budgetdialogen föreslås förläggas under 2,5 dag där syftet 
är att ha fokus på framtiden d v s verksamhetsåret 2018 och framåt. 
 
Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig 
förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.  
 

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2017 antas. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Per Karlsson (M) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen. 
 
Förslag på tidplan för ekonomiprocessen 2017 antas. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
HÄLLEFORS KOMMUN kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
Chefs- och verksamhetsstöd Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
712 83 Hällefors Hällefors     
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1 Sammanfattning 

Enligt Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrnings-
policyn har kommunen tre processer årligen som ska utmynna i tre rapporter 
som ska fastställas av kommunfullmäktige. I tidplanen framgår 
sammanträdesdatum för de tre processerna där ekonomiberedningen har 
uppdraget att hantera.  
 
 
 
20 januari Sista dag för bokning av transaktioner i  
 Ekonomisystemet 
 
 
 
 
2 Årsbokslut 2016 

 
21 mars         kl 08.00 - 10.00       Ekonomiberedningen sammanfattar och  

                               beslutar om förslag till årsredovisning                       
                               till kommunstyrelsen april 2017 

 
4 april   Kommunstyrelse  
 
25 april   Kommunfullmäktige 
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3 Årsbudget 2018 och plan för 2019-2022 

 
22 mars          kl 08.00 – 12.00  Budgetkonferens för kommunfullmäktige
 ledamöter 

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

 
  
 Ekonomiberedningens budgetdialog 
 Här bjuds ordförande, förvaltningschef, 
 VD och förbundschef in 
 
28 mars kl  08.30-09.00 Gemensam administration 
 kl  09.00-09.45 Näringslivsfrämjande åtgärder, turism 
 kl  10.00-10.45 Överförmyndarnämnd/ensamkommande 
 kl  10.45-11.15 Räddningstjänst, krisberedskap 
 kl  11.15-12.00 Plan och bygglovsverksamhet, 
  myndighetsutövning  
 
 
29 mars kl  08.30-09.15 Skolbarnomsorg/förskoleklass/ 
  grundskola/särskola 
 kl  09.15-10.00 Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
 kl  10.15-11.00     Kommunal vuxenutbildning 
 kl  11.00-11.30 Arbetsmarknadsåtgärder 
 kl  11.30-12.00 Förskola 
 kl  13.00-13.30 Fritid och kultur 
 kl  13.30-14.15 Kostverksamhet 
 kl  14.30-15.15 Individ och familjeomsorg 
 kl  15.15-15.45 Flyktingmottagande 
 
 
5 april kl  08.30-09.15 Vård och omsorg om äldre. 
 kl  09.15-10.00 Insatser enligt LSS och LASS 
 kl  10.15-10.45 VA och avfallshantering 
 kl  10.45-11.30 Trafik, gator, vägar, offentlig 
  belysning 
 kl  11.30-12.00 Parker, skog, badplatser, grönområden 
 kl  13.00-13.30 Lokalvård 
 kl  13.30-14.00 Gemensam fastighetsförvaltning 
 kl  14.15-15.00 Bostadsförsörjning / studerande 
 kl  15.00-16.00 Summering av budgetdialog 
 
 
23 maj   Kommunstyrelse 
 
13  juni   Kommunfullmäktige 
 

 



5(6) 

 

4 Delårsrapport 2017 

10 oktober kl 08.00-10.00 Ekonomiberedning bereder     
   förvaltningens förslag till delårsrapport inför  
   kommunstyrelsen oktober 2017 
 
24 oktober   Kommunstyrelse 
 
14 november   Kommunfullmäktige 
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Ekonomi- och IT-enheten Sikforsvägen 15 Hällefors  
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76 

kommun@hellefors.se 
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Besöksnäringen i Hällefors kommun, dnr KS 16/00257 

 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 245 
Bilaga Återrapport Besöksnäringen i Hällefors kommun 
 
Ärendet 
 
Vid kommunstyrelsesammanträdet 2015-11-24 fick kommunförvaltningen i uppdrag att göra 
en fördjupad analys av konsekvenserna av att bedriva turistbyråfunktionen i egen regi kontra 
entreprenad och återrapportera om detta till kommunstyrelsen senast i september 2016. Sedan 
kommunförvaltningen fick uppdraget har en ny upphandling för turistbyrån genomförts och 
avtal tecknats med Hällefors Bokhandel AB. Avtalet löper till 2017-09-30 med möjlighet till 
förlägning i två (1+1) år. 
Uppföljningen av entreprenaden på turistbyrån ska ske enligt fastställd tidplan, där 
kravspecifikationen i avtalet används som utgångspunkt. I samband med det kommer 
kommunförvaltningen med förslag på hur framtidens krav på en turistbyrå bör formuleras. 
Vidare har Hällefors, tillsammans med övriga kommuner inom Knöl, tagit initiativ till en 
översyn av Tursams verksamhet. Översynen, som genomförs av en extern konsult, ska enligt 
plan slutredovisas 30 november 2016.  Initiativ har även tagits för att eftersöka om 
kompletterande kompetens från Region Örebro inom bl a destinationsutveckling kan bli 
aktuell för Hällefors kommun. Kommunförvaltningen anser att det samlade arbetet med 
besöksnäringen ska ses som en del av det lokala näringspolitiska arbetet i kommunen och ska 
därmed förankras i verksamhetsplanen. På så sätt kommer arbetet med utveckling av 
besöksnäringen med i årshjulet för den löpande verksamheten och följs upp i vedertagen 
ordning.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har i detta läge inte funnit några särskilda aspekter 
på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har i detta läge inte funnit några särskilda aspekter 
på frågan utifrån detta perspektiv. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Christina Johansson (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande den pågående utredningen av 
Tursam vilken besvaras av tf kommunchef Tommy Larserö. 
 
Christina Johansson (M) yrkar att allmänna utskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen att kommunförvaltningens tidigare analysuppdrag ska 
invänta översynen av Tursam, samt att analysen ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast i februari vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningens tidigare analysuppdrag ska invänta översynen av 
Tursam. 
 
Analysen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i februari.  
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
HÄLLEFORS KOMMUN kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
712 83 Hällefors Hällefors     
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ola.strom@hellefors.se   
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Besöksnäringen i Sverige och Hällefors 
Besöksnäringen är idag den största exportnäringen i Sverige. Besöksnäringen 
är också en växande bransch globalt och så även i Sverige. Näringens 
betydelse i relation till andra näringar ökar för varje år både vad avser 
omsättning som sysselsättning.  
Tillväxtverket har uppskattat att den svenska besöksnäringen sysselsätter 
drygt 170 000 personer och omsätter drygt 280 miljarder, vilket motsvarar 
drygt 3 procent av Sveriges BNP. Enbart utländska turisters konsumtion i 
Sverige i form av momsintäkter summerades till 14 miljarder 2013. 
Besöksnäringen spelar en viktig och växande roll för sysselsättningen och 
inkomsterna även i Hällefors kommun. Det finns ett brett utbud av attraktiva 
attraktioner och besöksmål. Unika naturupplevelser kan varvas med 
högklassisk mat, lokalproducerade produkter, kulturupplevelser, 
sportaktiviteter eller rent avkoppling. Exempelvis kom Grythyttan och Loka 
på andra respektive tredje plats i Region Örebro läns Sverigeenkät över de 
mest kända attraktionerna/ platserna i Örebro län. Kort sagt finns det något för 
alla som besöker kommunen.  
 
 
Strategier för fler besökare 
Besöksnäringen är en naturlig del av Hällefors kommuns strategiska arbete 
med näringslivsutveckling. Besöksnäringen i Hällefors kan utvecklas 
ytterligare - potentialen är stor.  Besöksnäringsverksamhet är dock en 
komplex verksamhet. Dels handlar det om att upprätthålla en god service för 
dem som besöker kommunen, men också att jobba med 
destinationsutveckling och en genomarbetad marknadsföring som tar tillvara 
it-teknikens möjligheter att skräddarsy budskap och erbjudanden efter 
målgruppens preferenser.  
För att insatserna inom området ska bli så effektiva som möjligt krävs att en 
långvarig strategi för besöksnäringens tas fram. I första hand bör arbetet med 
att utveckla besöksnäringen bli en del av den lokala näringspolitiken och 
arbetas in i verksamhetsplanen. Eftersom verksamhetsplanens mål avstäms i 
budgetsarbetet säkerställs att ansvar och resurser fördelas inom kommunens 
ordinarie verksamhet. En sådan strategi för besöksnäringen kan med fördel 
samordnas med en varumärkes-/ kommunikationspolicy.  Strategin för 
besöksnäringen ska vara väl förankrad hos entreprenörer i kommunen och 
beslutas politiskt. Det är också viktigt att denna strategi harmonierar med 
Tursams målsättningar och arbetsinsatser.  
 
Det kan konstateras att it-teknikens utveckling ställer krav på förnyelse av 
turistbyråfunktionen. I allt mindre omfattning fungerar turistbyråer som 
resebyråer, det vill säga en plats där semesterbesluten fattas i dialog med 
personal på plats. En genomgående trend är att den lokala turistverksamheten 
och dess lokalisering ska ligga så fysiskt nära turisternas besöksställen som 
möjligt.  
 
Besöksnäringen i Hällefors bör arbeta med flera parallella spår. Dels en 
noggrann analys av målgrupper, både svenska och utländska, för att på så sätt 
hitta rätt kanaler för att effektivisera marknadsföringen. Dels ett nära 
samarbete mellan kommunen och företagen och föreningarna som erbjuder 
besöksattraktioner.  
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Turistbyråfunktionen 
Tidigare var turistbyråerna ofta den enda informationskanalen för besökarna. 
Idag finns oändligt många fler kanaler, men endast ett fåtal erbjuder de 
fördelar som det personliga mötet innebär. Dock har besökarnas anledning att 
uppsöka en turistbyrå blivit färre, exempelvis kartor och enkla frågor om 
öppettider och liknande är idag lätta att få svar på via andra kanaler. 
Organisationen Visita beskriver ett förändrat beteendemönster för vad som 
avgörande för att turister väljer ett resmål och om de stannar längre än 
planerat. De senaste årens tekniska utveckling har revolutionerat 
informationsöverföringen. Detta är mycket påtagligt när det gäller 
turistinformation. Inte minst den tekniska utvecklingen med Internet och 
appar ritar om landskapet för vilka kanaler som bäst är anpassade för att öka 
modern turism.  
Därför är det viktigt för destinationer/områden att arbeta uppsökande för att 
nå sina besökare med personliga möten för att både kunna visa upp ett gott 
värdskap och stimulera till att förlänga vistelsen. Ett gott värdskap är konsten 
att få människor att känna sig välkomna, men också att söka förmå besökarna 
att förlänga sin vistelse på orten. Ett gott värdskap rymmer begrepp som 
service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. 
Turistinformationen bör förläggas till platser där besökare rör sig mest 
frekvent. Ett system med InfoPoints kan med fördel införas i kommunen, 
vilket ökar chansera för besökare att möta personal på orten som kan berätta 
om fler saker att uppleva i kommunen och på sätt förlänga turisternas 
besökstid eller bereda väg för fler besök till orten.  
InfoPoints syfte är att ge besökarna enklare service samt att bredda värdskapet 
för Hällefors kommun. De drivs av andra aktörer i nära samarbete med 
ansvarig för besöksnäringen. InfoPoints kan vara en butik, en restaurang, ett 
café, en boendeanläggning, en turistattraktion etc.  
 
Turistbyråentreprenör  
Hällefors Bokhandel AB driver sedan 1993 Hällefors Turistbyrå på 
entreprenad åt Hällefors kommun. Nuvarande avtal löper över perioden 2016-
03-01 - 2017-09-30 med möjlighet till förlängning i två (1+1) år. 
Turistbyrån är belägen i Centrumhuset i centrala Hällefors i samma lokaler 
som bokhandeln och biblioteket och hyran betalas av Hällefors kommun. 
Turistbyrån sköter besöksservice, kundkontakter via telefon och mejl, skickar 
ut turistmaterial, bokar stugor via det gemensamma stugbokningssystemet etc. 
Besöksmål och aktiviteter marknadsförs även på sociala medier: hellefors.se, 
bergslagen.se, Facebook (Hällefors turistbyrå),  Intstagram  (#ibergslagen). 
På turistbyrån finns tillgång till dator som besökare får låna kostnadsfritt samt 
fritt wifi. Hällefors kommun bekostar anslutningen. När turistbyrån är stängd 
hjälper Circle K (Statoil) i Hällefors till med att lämna ut stugnycklar etc. 
Turistbyrån uppfyller auktorisationskraven för blå/gul turistinformation. 
Turistbyrån är medlem i branschorganisationen Visita som hanterar 
auktorisationen för turistbyråerna i Sverige. Genom Visita har Hällefors 
turistbyrå en giltig resegaranti vid eventuell paketförsäljning. 
 
Genom ett tilläggsavtal fick turistbyrån 2014 även uppdraget att sköta hela 
kommunens turistverksamhet och hantera Hällefors kommuns åtagande 
gentemot Tursams verksamhet. Avtalet med turistbyrån innefattar dock inte 
hyreskostnad för lokalen eller annonser. 
Destinationsarbetet innefattar kontakter med näringen /föreningar, insamling 
statistik, evenemangsplanering, och sammanställning av turistinformation från 
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företagen och föreningarna. Turistbyrån är även behjälpliga vid större 
evenemang till exempel Nostalgidagarna.  
 
Uppföljning av entreprenörens verksamhets i enligt med avtal ska genomföras 
av Hällefors kommun . 
 
Översyn Tursam 
Tursam är en ekonomisk förening som ägs av de fyra bergslagskommunerna, 
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg med uppdrag att utveckla 
turismen och dess besöksnäring. Föreningen ska arbeta för att skapa 
förutsättningar för att få fler turister och besökare till vår destination. Detta 
sker genom att öka bokningsgraden och förmedla logi och paket, gemensam 
marknadsföring och kommunikation genom webportalen bergslagen.se, 
broschyrer och utåtriktade insatser på utvalda marknader. Föreningen ska 
också driva utvecklingsarbete och projekt som syftar till att destinationen 
utvecklas på ett positivt sätt och därigenom öka den ekonomiska aktiviteten 
som direkt eller indirekt främjar medlemmarnas intressen. Föreningen har 
inga anställda utan de som arbetar inom ramen för verksamheten har sina 
anställningar i kommunerna eller arbetar på uppdrag. Under 2016 sker en 
översyn av föreningens verksamhet i syfte stärka och utveckla 
destinationsarbetet 
Översynen ska utvärdera föreningens verksamhet, samverkan mellan Tursam 
och de fyra kommunerna samt samverkan med besöksnäringsföretagen. 
Förslag till förändringar inför utvecklingen av verksamheten ingår i 
översynen. Utredningsuppdraget sker i nära samverkan med nuvarande 
näringslivsansvariga/utvecklingschef i de fyra kommunerna och berörda 
tjänstepersoner inom Tursam.  
 
Region Örebro 
Region Örebro län har utarbetat en strategi för att stimulera och stödja 
destinationsutveckling i regionen. Inriktningen är att skapa starka, 
konkurrenskraftiga och hållbara destinationer för den nationella och 
internationella marknaden. 
Region Örebro län ska skapa mötesplatser och arenor för överföring av 
kunskap som besöksnäringen behöver för sin utveckling. Dessa möten ska 
stärka nätverk, möjliggöra dialog och skapa gemensam riktning. 
Region Örebro län ska analysera turismen och besöksnäringen i regionen och 
sprida analysen till aktörerna på ett systematiskt sätt.  
Region Örebro län ska ha en samordnande roll och vara en tydlig representant 
för turismen i regionen gentemot andra regioner, på nationell nivå och i 
internationella kontakter.  
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors  
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Yttrande över medborgarförslag om cykelväg mellan 
Grythyttan och Hällefors, dnr KS 15/00127 

 
Beslutsunderlag 
Christina Rådströms medborgarförslag, inkommit 2015-03-23 
KF 2015-04-14 § 78 
KS 2015-05-12 § 122 
KF 2016-06-28 § § 93 
PM angående förenklade åtgärdsvalsstudier för cykelvägar i Örebro län 2015, 
daterat 2016-02-23 
ÅVS väg 63/244 GC Grythyttan-Hällefors (förenklad åtgärdsvalsstudie) 
Protokollsutdrag nämnden för samhällsbyggnad region Örebro län 2016-03-
16 § 21 
Cykelstrategi för Region Örebro län daterad 2015-09-08 
Länsplan för regional transportinfrastrukturplan Örebro län 2014-2025 

 
Ärendet 
Förslaggställaren önskar en cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan.  
I sitt förslag skriver hon om att frågan har diskuterats många gånger utan att 
något, enligt henne hänt. Ett argument som förslagsställaren nämner för en 
cykelväg är att det blir säkrare för alla som färdas på vägen. 
 
I många fall måste en fysisk planering föregås av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
eller motsvarande och i vissa fall måste även en vägplan tas fram. I 
cykelstrategin för region Örebro län beskrivs ÅVS som förutsättningslösa 
utredningar med utgångspunkt i brister och behov.  Resultatet innebär inte per 
automatik nybyggnad av infrastruktur men ligger till grund för beslut om 
åtgärder. 
 
Under 2015 genomfördes ett antal förenklade ÅVS för olika tänkbara 
cykelsträckor, sträckan Hällefors- Grythyttan var en av dessa. Studierna 
genomfördes i samarbete mellan Trafikverket och region Örebro län samt 
berörda kommuner. 
 
I ett PM, daterat den 23 februari 2016, sammanfattar och prioriterar region 
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Örebro län bland de genomförda åtgärdsvalsstudierna. Prioriteringen har 
gjorts utifrån principen ”störst nytta med genomförandet” där hänsyn har 
tagits till regional utveckling, möjlighet till säkrare skolvägar, effektivare 
skolskjutsar, arbetspendling och turismcykling. Underlag från dialog med 
kommunerna har också legat till grund för prioriteringen, där en tydlig vilja 
från kommunen att finansiera och genomföra åtgärder har haft en positiv 
effekt vid prioriteringen.  
 
I prioriteringen rangordnades cykelvägen mellan Grythyttan och Hällefors 
högst. Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad beslutade att ställa sig 
bakom PM:et och dess prioriteringar den 16 mars 2016. Som framkommer i 
PM:et ligger prioriteringen till grund för hur regionen arbetar vidare och 
finansierar framtagandet av vägplan och genomför övriga åtgärder. I övrigt 
kommer regionen verka för och stötta i framtagandet av avsiktsförklaringar, 
genomförandeavtal och liknande mellan kommunerna, regionen och 
Trafikverket.  
 

Ekonomi 
Uppskattningen i cykelstrategin är att medlen i länstransportplanen, 
tillsammans med kommunal medfinansiering, kan bidra till cirka 75 
kilometer ny cykelväg i regionen under tidsperioden 2014-2025. 
 
Folkhälsa 
En cykelväg mellan Hällefors och Grythyttan bedöms ha positiv effekt på 
folkhälsan.  
 
Miljö 
Ur trafikmiljösynpunkt innebär en cykelväg stora positiva effekter. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående yttrande. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef 
Tommy Larserö. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående yttrande. 
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Yttrande över Lennart Anderssons medborgarförslag 
gällande skyltning m.m., dnr KS 13/00281 

 
Beslutsunderlag 
Lennart Anderssons medborgarförslag, inkommit 2013-10-31 
KF 2013-11-12 § 301 
KS 2014-01-21 § 22 
Ärende dnr 197.12/514 (medborgarförslag från Lillian Wickström) 
KS 2015-03-31 § 94 
KS 2016-03-22 § 75 
KS 2016-03-22 § 76 
KS 2016-03-22 § 91 
 
Yttrande 
I sitt medborgarförslag lyfter förslagsställaren sju punkter. Det finns tre 
punkter om parkering och p-skiva, några punkter om skyltar, en om 
snöröjning och avslutningsvis en synpunkt om att ta bort ett av de inre 
staketen vid järnvägsövergången Klockarvägen- Finnbergsvägen. När det 
kommer till den sistnämnda synpunkten bedömer kommunförvaltningen att 
den inte längre är aktuell, eftersom en bro ska byggas här istället.  
 
Bergslagens kommunalteknik (BKT) gjorde en översyn av skyltar under 
2014-2015 och i samband med översynen byttes dåliga skyltar ut. Översynen 
var särskilt inriktad på övergångställen, väjningsplikt och stopmärken.  
 
För synpunkten om skyltar som upplevs sitta för högt informerar BKT om att 
det finns föreskrifter för höjden. I samband med att detta yttrande utarbetas 
har BKT varit ute och mät höjden på de skyltar som lyfts i förslaget. Här 
visade det sig att skyltarna vid första infarten till torget sitter för högt och 
behöver sänkas med cirka 30 centimeter. Det finns även en skylt vid 
Schillingvägen som behöver sänkas. De övriga skyltarna är placerade på rätt 
höjd, men ett alternativ för att göra det än tydligare är att köpa in skyltbågar 
där skyltarna montereras. I så fall krävs en investering i skylmaterial, något 
som i så fall innebär en utökad kostnad för Hällefors kommun. Att sänka de 
skyltar som visade sig sitta för högt räknas däremot som underhållsarbete och 
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ingår i driftkostnaden för Hällefors kommun. De aktuella skyltarna kommer 
därför att sänkas av BKT. 
 
När det kommer till synpunkten att minska antalet handikapparkeringar 
beslutade kommunstyrelsen den 22 mars 2016 att omvandla ett antal 
handikapparkeringar till familjeparkeringar. Vid samma sammanträde fattade 
kommunstyrelsen beslut dels om att iordningsställa för parkering intill 
Formens hus och dels att projektera området kring gamla resecentrum med 
särskilt fokus på parkeringsplatser. Rörande förslaget om p-skiva har 
kommunstyrelsen tidigare gett avslag på ett medborgarförslag om att införa p-
skiva. I samband med ärendet nämndes att de förmodade positiva effekterna 
inte skulle motsvaras av kostnaderna för t.ex. administration. 
 
BKT informerar om att plogbilar med väghyvel har börjat användas på vissa 
sträckor sedan förra året. De används istället för annan plogning. Fördelen 
med hyvling är att det inte blir fastkört eller att snön packas samman. Ibland 
kan dock hyvling utföras på vägar där plogning redan har skett, när det har 
blivit mycket nerkörd snö på gatorna som fryser och bildar is som snöplogen 
inte klarar att ta bort. Denna isbildning är svår att förutsäga, utan upptäcks när 
plogen inte får rent vägarna från isen. I dessa fall beställs en isrivning som 
utförs med en väghyvel, efter genomförd plogning. 
 
Kommunförvaltningen vill även informera om ett ärende kallat bilden av 
Hällefors. I ärendet lyfts t.ex. underhåll av skyltar och vikten av ett strategiskt 
underhållsarbete. Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars i år om en 
underhållspott för denna typ av åtgärder. I sammanhanget bör också nämnas 
att det finns en centrumutvecklingsgrupp, med uppdrag att arbeta med 
kommunens framtida centrumanpassning. 
 

Ekonomi 
Flera av synpunkterna har redan genomförts eller beslutats och innebär 
därför inga nya kostnader. I andra fall, som vid gamla resecentrum finns ett 
separat pågående ärende. Om däremot skyltbågar ska köpas in eller p-skiva 
skulle införas innebär det en utökad ekonomisk kostnad.  
 
Folkhälsa 
Olika typer av exempelvis underhållsåtgärder bedöms ha en positiv effekt 
på folkhälsan. 
 
Miljö 
Att åtgärda skyltar med t.ex. mossa på bedöms ha en positiv effekt på 
miljön.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående yttrande. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar tf kommunchef 
Tommy Larserö och kommunsekreterare Mathias Brandt kortfattat. 
 
Allan Myrtenkvist (S), Christina Johansson (M) och Lars-Göran Zetterlund 
(C) yttrar sig utan att yrka. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående yttrande. 
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Yttrande över Lasse Erikssons (SD) motion om förenkling av 
nybyggnation i strandnära områden, dnr KS 15/00209 

 
Beslutsunderlag 
Lasse Erikssons (SD) motion, inkommen 2015-06-22 
KF 2015-09-15 § 154 
KS 2015-10-20 § 228 
Strandskydd, skrift från Boverket och Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket handbok 2009:4 utgåva 2 
KS 2016-04-26 § 140 
Anteckningar från LIS-möte 2016-09-01 
 
Yttrande 
I sin motion argumenterar Lasse Eriksson (SD) för förändrade 
strandskyddsregler. Motionären vill se ett differentierat strandskydd i landet, 
där det ska minska eller upphöra i Hällefors och liknande kommuner. 
Motionären önskar även att kommunen får självstyre i frågan och arbetar 
aktivt, gärna med kranskommuner, för att förändra regelverket. 
 
Syftet med strandskyddet är t.ex. att bevara möjligheten att promenera längst 
stränderna, bada och fiska men även att skydda växt- och djurliv runt 
strandlinjen. Vanligtvis gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten, 
både in till land och ut i vattnet. Strandskyddet innebär bl.a. att det är 
förbjudet att bygga nya byggnader, förändra befintlig byggnads syfte eller 
uppföra anläggningar så som brygger eller parkering. 
 
Det är möjligt att ansöka om dispens från strandskyddet av sex s.k. särskilda 
skäl. Det handlar t.ex. om att området redan är taget i anspråk, området 
behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan uppnås 
utanför området eller att området är väl avgränsat från strandlinjen 
exempelvis av en stor väg. Trots beviljad dispens måste allmänheten 
fortfarande ha fri passage till strandlinjen. I de flesta fall är det kommunen 
som prövar en ansökan om dispens. Men ibland kan det vara länsstyrelsen, 
exempelvis då området skyddas av andra bestämmelser än strandskyddet. 
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Länsstyrelsen granskar även kommunens dispensbeslut och har möjlighet att 
överpröva det.  
Förutom dispens enligt de sex s.k. särskilda skälen finns möjligheter till andra 
undantag. Sedan 2009/2010 kan dispens beviljas av fler skäl i utpekade 
strandnära områden för landsbygdsutveckling, s.k. LIS-områden. I LIS-
områden kan dispens ges för åtgärder som bidrar till utvecklingen av 
landsbygden genom positiva effekter på sysselsättningen eller bidrar till att 
bevara serviceunderlaget. LIS-områden pekar kommunen ut i sin 
översiktsplan (ÖP). I ÖP:en ska vägledning ges för att det ska vara möjligt att 
bedöma områdenas lämplighet. Här bör kommunen samråda med 
länsstyrelsen och andra berörda aktörer kring hur attraktiva företags- och 
livsmiljöer kan stimuleras.  
 
Även inom LIS-områden ska en ansökan ske, och en dispens motiveras, i 
varje enskilt fall. En dispens, oavsett av särskilda skäl eller inom LIS-
områden, får aldrig ges om skyddet för djur- och växtliv eller allmänhetens 
tillgång till strandområdet påverkas på ett oacceptabelt sätt. Vägledningen i 
antagen ÖP, eller ett tillägg, är underlag vid kommunens beslut om dispenser. 
Länsstyrelsen använder underlaget samt sitt granskningsutlåtande vid 
prövning av dispens i LIS-områden.  

 
Ett motiv till införandet av LIS var att stärka det regionala och lokala 
inflyttandet. Att kommunerna prövar dispens enligt s.k. särskilda skäl var 
också del av samma förändring. Att däremot, som motionären föreslår, driva 
på för ytterligare lättnader och självstyre bedömer förvaltningen inte som 
aktuellt i dagsläget. Dock beslutade kommunstyrelsen den 26 april 2016  att 
ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en LIS-planprocess. 
 
Kommunförvaltningen gav sedan Bergslagens miljö och bygg i uppdrag att 
upphandla tjänst för att starta LIS-processen. Den 1 september ägde ett 
informationsmöte dit markägare och aktörer som driver vattennära 
verksamhet var inbjudna. Under mötet diskuterades tänkbara områden att 
utveckla för bostäder och verksamheter. I arbetet med LIS-processen ska nu 
styrgruppen fatta beslut om urvalskriterier för LIS-områden.  
 

Ekonomi 
Att ta fram LIS-områden kostar, men möjligheten till utökad dispens 
strandnära bedöms kunna ha en positiv ekonomisk effekt på sikt. 
 
Folkhälsa 
Att bo och verka i strandnära områden bedöms kunna ha en positiv effekt 
på folkhälsan, men också opåverkade strandområden är betydelsefulla. 
 
Miljö 
Miljöaspekten bedöms i varje enskild dispensprövning och dessutom ska 
alltid fri passage till stranden garanteras. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att motionen ska anses besvarad med ovanstående yttrande. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina 
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att motionen ska anses besvarad med ovanstående yttrande. 
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