
 

 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum  
2022-11-28  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 
kallas härmed till sammanträde 2022-12-14 kl. 13.00 i Folkets Hus, 
Hällefors  - OBS att sammanträdet denna gång hålls en onsdag - för att 
behandla följande ärenden: 
 
Under beredningstid: Samhällsplaneringschef Mikael Pulkkinen informerar 
kring VA Silvergruvan. 
 
Utanför dagordningen kommer också ombudsval till SKR att genomföras; det 
är inte en del av sammanträdet och kommer inte att protokollföras. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00 

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

 
2 Val av justerare samt dag för justering, föreslås Abdelmajid Elmoussaoui 

(S) och Cecilia Albertsson (M) eller deras respektive ersättare torsdag 
22/12 kl 15.00 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Allmänhetens frågestund 
 
Ledamöternas frågestund 
 
Beslutsärenden 
 
5 Valärenden, ej bilaga. Observera att detta är kommunfullmäktiges 

”valsammanträde” då en lång rad uppdrag ska tillsättas för den kommande 
mandatperioden. 
 

6 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer. 
 

7 Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023-2032, dnr KS 
22/00208 
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8 Utredning av kommunens kontanthantering, dnr KS 22/00100 

 
9 VA-taxa Hällefors kommun 2023, dnr KS 22/00196 

 
10 Prislista VA Hällefors kommun 2023, dnr KS 22/00195 

 
11 Avfallstaxa för Hällefors kommun 2023, dnr KS 22/00194 

 
12 Mottagningsavgift för ÅVC Hällefors kommun 2023, dnr KS 22/00193 

 
13 Fördelning av ansvar för kommunal insamling av förpackningar i 

Hällefors kommun, dnr KS 22/00192 
 

14 Ny bibliotekstaxa - Avgiftsfritt bibliotek, dnr KS 22/00204 
 

15 Länsdelsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2022-2025, dnr KS 
22/00210 

 
16 Yttrande över Madelene Jönsson motion om kommunala kor, dnr KS 

22/00128 
 

17 Yttrande över Susanne Grundström (S) motion om att välkomna besökare 
till Hjulsjöbygden KS 20/00209 

 
Informationsärenden 
 
18 Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 

22/00198 
 

19 Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 
22/00197 

 
20 Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per 2022-08-31, 

dnr KS 22/00223 
 

21 Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per 2022-08-31, dnr KS 
22/00240 

 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
22 Skrivelse från revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
 

Gruppmöte för (S) 8/12 kl 18 i partilokalen 
Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 11/12 via zoom 

 
 
Per Karlsson  Jacob Neerings Christer Olken 
Ordförande  v. ordförande  2 v ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 
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Plats och tid Hällefors Folkets hus, kl. 13.00- 14.45 

Beslutande Ledamöter 
Ulrika Jonsson (M) ordförande  
Allan Myrtenkvist (S) vice ordförande  
Madelene Jönsson (SD), från 13.25 
Jacob Neerings (M)  
Wilhelm Tham (GL)  
Christina Kuurne (S)  
Johan Stolpen (V)  
Lars-Göran Zetterlund (C)  

 

 Ersättare 
- 

 

Övriga närvarande Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist  

Justerare Allan Myrtenkvist (S)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 8/12 2022 kl. 16.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 64-98 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Ulrika Jonsson  
   
 Justerare 
 Allan Myrtenkvist   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valberedning 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-06 
    
Datum då anslaget sätts upp 2022-12-09 Datum då anslaget tas ned 2023-01-02 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) redogör för kallelse till dagens sammanträde, 
vilket godkänns. 
______________________________________________________________ 

§ 65 Fastställande av dagordningen 

Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar om att 
intresseföreningen Bergslagen har gett kommunen möjlighet att nominera till 
deras styrelse och revision, mer underlag har skickats ut till valberedningen. 
 
Vidare informerar nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist om att 
de som utses till teknisk nämnd tillika bör vara direktion i 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen under avvecklingstiden. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) yrkar att förslag på nomineringar till styrelsen 
i intresseföreningen Bergslagen samt förslag på nomineringar till revisorer i 
intresseföreningen Bergslagen läggs till dagordningen, vilket bifalls. 
 
Dessutom yrkar ordförande Ulrika Jonsson (M) att den tekniska nämnden 
tillika är direktion för samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen under 
avvecklingstiden, vilket bifalls. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
 
Under valberedningens möte uppmärksammas även att punkten förslag på 
ledamot och ersättare i Region Örebro läns specifika samverkansråd – 
folkhälsa, social välfärd och vård egentligen ska avses två olika val, där 
folkhälsa är ett eget samverkansråd samt att det andra samverkansrådet avser 
social välfärd samt vård och omsorg. Valberedningen beslutar att uppdatera 
dagordningen i enlighet med detta. 
______________________________________________________________ 

§ 66 Förslag på ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Wilhelm Tham (GL), Sten 
Walegren (GL), Lars-Göran Zetterlund (C), sig själv och Cecilia Albertsson 
(M) som ordinarie ledamöter, vilket bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Annalena Järnberg (S), sig själv och Håkan 
Bergström (S) som ordinarie ledamöter, vilket bifalls. 
 
Johan Stolpen (V) nominerar Katja Ollila (V) och Saskia van der Zanden (V) 
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som ordinarie ledamöter, vilket bifalls. 
 
Madelene Jönsson (SD) nominerar Fredrik Dahlberg (SD) som ordinarie 
ledamot, vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Tobias Nygren (C), Margurite 
Vase (C), Olle Samuelsson (C), Jacob Neerings (M) och Lotta Anderberg (M) 
som ersättare, vilket bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Christer Olken (S), Kent Grängstedt (S), 
Christina Kuurne (S) och Susanne Grundström (S) som ersättare, vilket 
bifalls. 
 
Johan Stolpen (V) nominerar Bo Werner (V) som ersättare, vilket bifalls. 
 
Madelene Jönsson (SD) nominerar sig själv som ersättare, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ordinarie 
Wilhelm Tham (GL), Åsgatan 1 C, 712 60 Grythyttan. 
Sten Walegren (GL), Hantverksgatan 4 A, 712 60 Grythyttan. 
Lars-Göran Zetterlund (C), Grängshyttan 112, 712 91 Hällefors. 
Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan. 
Cecilia Albertsson (M), Parkvägen 1, 712 33 Hällefors. 
Annalena Järnberg (S), Hjulsjö 156, 712 91 Hällefors. 
Allan Myrtenkvist (S) ), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors. 
Håkan Bergström (S), Hammarvägen 38, 712 32 Hällefors. 
Katja Ollila (V), Hedgårdarna 4, 712 93 Hällefors. 
Saskia van der Zanden (V), Skolvägen 5, 712 34 Hällefors. 
Fredrik Dahlberg (SD), Sikfors 60, 712 93 Hällefors. 
 
Ersättare 
Tobias Nygren (C), Lokavägen 18, 712 94 Grythyttan. 
Margurite Vase (C), Postvägen 1, 712 30 Hällefors. 
Olle Samuelsson (C), Hjulsjö 1, 712 91 Hällefors. 
Jacob Neerings (M), Älvestorp 47, 712 95 Grythyttan. 
Lotta Anderberg (M), Kolarvägen 6, 712 31 Hällefors. 
Christer Olken (S), Finnbergsvägen 17 A, lgh 1102, 712 34 Hällefors. 
Kent Grängstedt (S), Aspvägen 10, 712 31 Hällefors. 
Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors. 
Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors. 
Bo Werner (V), Björskogsnäs 7, 712 94 Grythyttan. 
Madelene Jönsson (SD), Brandtvägen 3c, 712 32 Hällefors. 
 ______________________________________________________________ 
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§ 67 Förslag på ordförande, vice ordförande och andra 
vice ordförande till kommunstyrelsen 

Under ärendets behandling yttrar sig flertalet ledamöter och nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför sakuppgifter. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Cecilia Albertsson (M) som 
ordförande och Lars-Göran Zetterlund (C) som vice ordförande. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Annalena Järnberg (S) som ordförande och 
Håkan Bergström (S) som vice ordförande. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) yrkar att valet av andre vice ordförande, 
tillika oppositionsråd, lämnas vakant i avvaktan på hur valet av ordförande 
utfaller i kommunfullmäktige, vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) föreslår att omröstning rörande förslag på val 
av ordförande samt vice ordförande genomförs via handuppräckning, vilket 
bifalls. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande; 
 
För Cecilia Albertsson (M) som ordförande och Lars-Göran Zetterlund (C) 
som vice ordförande röstar ordförande Ulrika Jonsson (M), Jacob Neerings 
(M), Wilhelm Tham (GL) och Lars Göran Zetterlund (C). 
 
För Annalena Järnberg (S) som ordförande och Håkan Bergström (S) som 
vice ordförande röstar Allan Myrtenkvist (S), Christina Kuurne (S) och Johan 
Stolpen (V). 
 
Madelene Jönsson (SD) avstår från att delta i omröstningen. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) finner att Cecilia Albertsson (M) som 
ordförande och Lars-Göran Zetterlund (C) som vice ordförande vinner 
omröstningen med 4 röster emot 3.  

Valberedningens förslag 
 
Ordförande 
Cecilia Albertsson (M), Parkvägen 1, 712 33 Hällefors. 
 
Vice ordförande 
Lars-Göran Zetterlund (C), Grängshyttan 112, 712 91 Hällefors. 
 
Andre vice ordförande 
Vakant. 
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Mot förslag på ordförande och vice ordförande reserverar sig Allan 
Myrtenkvist (S), Johan Stolpen (V) och Christina Kuurne (S). 
______________________________________________________________ 
 
§ 68 Förslag på ekonomiberedning 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar sig själv som ordinarie ledamot 
och Per Karlsson (M) som ersättare, vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Lars-Göran Zetterlund (C) som  
ordinarie ledamot och Margeurite Vase (C) som ersättare, vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Wilhelm Tham (GL) som ordinarie 
ledamot och Sten Walegren (GL) som ersättare, vilket bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar sig själv som ordinarie ledamot och Kent 
Grängstedt (S) som ersättare, vilket bifalls. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar att V:s platser lämnas vakanta idag, vilket bifalls. 
 
Madelene Jönsson (SD) nominerar Fredrik Dahlberg (SD) som ordinarie och 
sig själv som ersättare, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ordinarie 
Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan. 
Lars-Göran Zetterlund (C), Grängshyttan 112, 712 91 Hällefors. 
Wilhelm Tham (GL), Åsgatan 1 C, 712 60 Grythyttan. 
Allan Myrtenkvist (S) ), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors. 
Vakant (V). 
Fredrik Dahlberg (SD), Sikfors 60, 712 93 Hällefors. 
 
Ersättare 
Per Karlsson (M), Släggvägen 7, 712 31 Hällefors. 
Margurite Vase (C), Postvägen 1, 712 30 Hällefors. 
Sten Walegren (GL), Hantverksgatan 4 A, 712 60 Grythyttan. 
Kent Grängstedt (S), Aspvägen 10, 712 31 Hällefors. 
Vakant (V). 
Madelene Jönsson (SD), Brandtvägen 3c, 712 32 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 69 Förslag på ledamöter och ersättare i Valnämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(19) 

Datum  
2022-12-06  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Lotta Anderberg (M) och Torbjörn 
Ström (M) som ordinarie samt Margeurite Vase (C) och Per Schmidt (GL) 
som ersättare, vilket bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Torbjörn Saxin (S) som ordinarie och Uta 
Riedel (S) som ersättare, vilket bifalls. 
 
Johan Stolpen (V) nominerar Amanda Kron (V) som ordinarie och Ann-Marie 
Lundin (V) som ersättare, vilket bifalls. 
 
Madelene Jönsson (SD) yrkar att övriga platser lämnas vakanta idag, vilket 
bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamöter 
Lotta Anderberg (M), Kolarvägen 6, 712 31 Hällefors. 
Torbjörn Ström (M), Stenvägen 2, 712 31 Hällefors. 
Torbjörn Saxin (S), Smedsgatan 9, 712 60 Grythyttan. 
Amanda Kron (V), Knuthöjden 21, 712 93 Hällefors. 
Vakant. 
 
Ersättare 
Margeurite Vase (C), Postvägen 1, 712 30 Hällefors. 
Per Schmidt (GL), Västra Bergvägen 13, 712 60 Grythyttan. 
Uta Riedel (S), Sikfors 14, 712 93 Hällefors. 
Ann-Marie Lundin (V), Wigelievägen 12 A, 712 32 Hällefors. 
Vakant. 
 
______________________________________________________________ 
 
§ 70 Förslag på ordförande och vice ordförande i 
valnämnden 

Under valberedningens behandling av ärendet deltar flertalet av 
valberedningens ledamöter i diskussioner och flera nomineringar lämnas, som 
sedan återtas. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Torbjörn Saxin (S) som ordförande. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Lotta Anderberg (M) som vice 
ordförande. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) ställer bifall mot avslag på föreslagna 
nomineringar, vilket bifalls. 
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Valberedningens förslag 
 
Ordförande 
Torbjörn Saxin (S), Smedsgatan 9, 712 60 Grythyttan. 
 
Vice ordförande 
Lotta Anderberg (M), Kolarvägen 6, 712 31 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 71 Förslag på ledamöter och ersättare i 
myndighetsnämnden för skola och omsorg 

Under ärendets behandling deltar flertalet av valberedningens ledamöter i 
diskussioner och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför 
sakuppgifter. Flera nomineringar lämnas också som sedan återtas. 
 
Efter ajournering nominerar Allan Myrtenkvist (S) Christer Olken som 
ledamot, vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar sig själv som ledamot, vilket 
bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Lars-Göran Zetterlund (C) som 
ledamot, vilket bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Abdelmajid El Moussaoui (S) och Lotta 
Nässén (S) som ersättare, vilket bifalls. 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Jacob Neerings (M) som ersättare, 
vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamöter 
Christer Olken (S), Finnbergsvägen 17 A, lgh 1102, 712 34 Hällefors. 
Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan. 
Lars-Göran Zetterlund (C), Grängshyttan 112, 712 91 Hällefors. 
 
Ersättare 
Abdelmajid El Moussaoui (S), Svängstavägen 52 C, 1101, 712 31 Hällefors. 
Lotta Nässén (S), Knuthöjden 3, 712 93 Hällefors. 
Jacob Neerings (M), Älvestorp 47, 712 95 Grythyttan. 
______________________________________________________________ 
 
§ 72 Förslag på ordförande, vice ordförande samt andre 
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vice ordförande myndighetsnämnden för skola och 
omsorg 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar sig själv som ordförande. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Christer Olken (S) som ordförande. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) föreslår att omröstning rörande förslag på val 
av ordförande genomförs via handuppräckning, vilket bifalls. 

Omröstningen utfaller enligt följande; 

För Ulrika Jonsson (M) som ordförande röstar ordförande Ulrika Jonsson (M), 
Jacob Neerings (M), Wilhelm Tham (GL) och Lars Göran Zetterlund (C). 

För Christer Olken (S) som ordförande röstar Allan Myrtenkvist (S), Christina 
Kuurne (S) och Johan Stolpen (V). 

Madelene Jönsson (SD) avstår från att delta i omröstningen. 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) finner att Ulrika Jonsson (M) som ordförande 
vinner omröstningen med 4 röster emot 3. 
 
Efter utfallet av omröstningen nominerar Allan Myrtenkvist (S) Christer 
Olken (S) som andre vice ordförande, vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Lars-Göran Zetterlund (C) som 
vice ordförande, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ordförande 
Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan. 
 
Vice ordförande 
Lars-Göran Zetterlund (C), Grängshyttan 112, 712 91 Hällefors. 
 
Andre vice ordförande 
Christer Olken (S), Finnbergsvägen 17 A, lgh 1102, 712 34 Hällefors. 
 
 
Mot förslag på ordförande reserverar sig Allan Myrtenkvist (S), Johan Stolpen 
(V) och Christina Kuurne (S). 
______________________________________________________________ 
 
§ 73 Förslag på ledamöter och ersättare i tekniska 
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nämnden tillika direktion för 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen under 
avvecklingen 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Olle Samuelsson (C) som ledamot 
och Roland Gustavsson (GL) som ersättare, vilket bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar sig själv som ledamot och Kent Grängstedt 
(S) som ersättare, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamöter 
Olle Samuelsson (C), Hjulsjö 1, 712 91 Hällefors. 
Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, 712 33 Hällefors. 
 
Ersättare 
Roland Gustavsson (GL), Hammargatan 22, 712 60 Grythyttan. 
Kent Grängstedt (S), Aspvägen 10, 712 31 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 74 Förslag på ledamöter och ersättare i bygg- och 
miljönämnden 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Lotta Anderberg (M) som ledamot 
och Jacob Neerings (M) som ersättare, vilket bifalls. 

 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Susanne Grundström som ledamot, vilket 
bifalls. 
 
Johan Stolpen (V) nominerar Per Johansson (V) som ersättare, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamöter 
Lotta Anderberg (M), Kolarvägen 6, 712 31 Hällefors. 
Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors. 
 
Ersättare 
Jacob Neerings (M), Älvestorp 47, 712 95 Grythyttan. 
Per Johansson (V), Bredsjö 76, 712 91 Hällefors. 
 
______________________________________________________________ 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(19) 

Datum  
2022-12-06  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Förslag på ledamot och ersättare i direktionen för 
Bergslagens räddningstjänst 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Lars-Göran Zetterlund (C) som 
ledamot. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Christer Olken (S) som ledamot. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) föreslår att omröstning rörande förslag på val 
av ledamot genomförs via handuppräckning, vilket bifalls. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande; 
 
För Lars-Göran Zetterlund (C) som ledamot röstar ordförande Ulrika Jonsson 
(M), Jacob Neerings (M), Wilhelm Tham (GL) och Lars Göran Zetterlund 
(C). 
 
För Christer Olken (S) som ledamot röstar Allan Myrtenkvist (S), Christina 
Kuurne (S) och Johan Stolpen (V). 
 
Madelene Jönsson (SD) avstår från att delta i omröstningen. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) finner att Lars-Göran Zetterlund (C) vinner 
omröstningen med 4 röster emot 3. 
 
Efter utfallet av omröstningen nominerar Allan Myrtenkvist (S) Christer 
Olken (S) som ersättare, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamot 
Lars-Göran Zetterlund (C), Grängshyttan 112, 712 91 Hällefors. 
 
Ersättare 
Christer Olken (S), Finnbergsvägen 17 A, lgh 1102, 712 34 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 76 Förslag på ledamot och ersättare i Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Johan Stolpen (V) nominerar Gunilla Josefsson (V) som ledamot, vilket 
bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Susanne Grundström (S) som ersättare. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Margeurite Vase (C) som ersättare. 
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Ordförande Ulrika Jonsson (M) föreslår att omröstning rörande förslag på val 
av ersättare genomförs via handuppräckning, vilket bifalls. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande; 
 
För Margeurite Vase (C) som ersättare röstar ordförande Ulrika Jonsson (M), 
Jacob Neerings (M), Wilhelm Tham (GL) och Lars Göran Zetterlund (C). 
 
För Susanne Grundström (S) som ersättare röstar Allan Myrtenkvist (S), 
Christina Kuurne (S) och Johan Stolpen (V). 
 
Madelene Jönsson (SD) avstår från att delta i omröstningen. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) finner att Margeurite Vase (C) vinner 
omröstningen med 4 röster emot 3. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamot 
Gunilla Josefsson (V), Bredsjö 76, 712 91 Hällefors. 
 
Ersättare 
Margeurite Vase (C), Postvägen 1, 712 30 Hällefors. 
 
 
Mot förslag på ersättare reserverar sig Allan Myrtenkvist (S), Johan Stolpen 
(V) och Christina Kuurne (S). 
______________________________________________________________ 
 
§ 77 Förslag på representanter i regionala 
samverkansrådet 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar kommunstyrelsens ordförande 
samt oppositionsråd, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Kommunstyrelsens ordförande. 
Oppositionsråd. 
______________________________________________________________ 
 
§ 78 Förslag på ledamot och ersättare i Region Örebro 
läns specifika samverkansråd – skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(19) 

Datum  
2022-12-06  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar sig själv som ledamot, vilket 
bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Christina Kuurne (S) som ersättare, vilket 
bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamot 
Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, 712 95 Grythyttan. 
 
Ersättare 
Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 79 Förslag på ledamot och ersättare i Region Örebro 
läns specifika samverkansråd – kultur 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Tobias Nygren (C) som ledamot. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Susanne Grundström (S) som ledamot. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) föreslår att omröstning rörande förslag på val 
av ledamot genomförs via handuppräckning, vilket bifalls. 
 
Omröstningen utfaller enligt följande; 
 
För Tobias Nygren (C) som ledamot röstar ordförande Ulrika Jonsson (M), 
Jacob Neerings (M), Wilhelm Tham (GL) och Lars Göran Zetterlund (C). 
 
För Susanne Grundström (S) som ledamot röstar Allan Myrtenkvist (S), 
Christina Kuurne (S) och Johan Stolpen (V). 
 
Madelene Jönsson (SD) avstår från att delta i omröstningen. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) finner att Tobias Nygren (C) vinner 
omröstningen med 4 röster emot 3. 

Efter utfallet av omröstningen nominerar Allan Myrtenkvist (S) Susanne 
Grundström (S) som ersättare, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamot 
Tobias Nygren (C), Lokavägen 18, 712 94 Grythyttan. 
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Ersättare 
Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 80 Förslag på ledamot och ersättare i Region Örebro 
läns specifika samverkansråd – folkhälsa 

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Christina Kuurne (S) som ersättare, vilket 
bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Mattias Kjellberg (M) som 
ledamot, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamot 
Mattias Kjellberg, Gyltbovägen 3, 712 30 Hällefors. 
 
Ersättare 
Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 81 Förslag på ledamot och ersättare i Region Örebro 
läns specifika samverkansråd – social välfärd samt vård 
och omsorg 

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Christina Kuurne (S) som ledamot, vilket 
bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Wilhelm Tham (GL) som ersättare, 
vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamot 
Christina Kuurne (S), Bjurvägen 9, 712 32 Hällefors. 
 
Ersättare 
Wilhelm Tham (GL), Åsgatan 1 C, 712 60 Grythyttan. 
______________________________________________________________ 
 
§ 82 Förslag på nominering av vigselförrättare 

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Susanne Andersson, vilket bifalls. 
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Johan Stolpen (V) nominerar Per Johansson, vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Cecilia Albertsson, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Susanne Andersson, Norrheden 4, 712 60 Grythyttan. 
Per Johansson (V), Bredsjö 76, 712 91 Hällefors. 
Cecilia Albertsson (M), Parkvägen 1, 712 33 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 83 Förslag på nominering av borglig 
begravningsförrättare 

Allan Myrtenkvist nominerar Susanne Andersson. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Tobias Nygren. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) yrkar att valberedningen lämnar två förslag på 
nomineringar, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Susanne Andersson, Norrheden 4, 712 60 Grythyttan. 
Tobias Nygren (C), Lokavägen 18, 712 94 Grythyttan. 
 
______________________________________________________________ 
 
§ 84 Förslag på gode män enligt 
fastighetsbildningslagen 

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Terje Fröhlich (S) och Elisabeth Rådström 
Paavonen (S) som goda män inom tätort, vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Olle Samuelsson (C) och Roland 
Gustavsson (GL) som goda män inom glesbygd, vilket bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Terje Fröhlich (S) som god man inom 
glesbygd, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Tätort 
Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, 712 94 Nora. 
Elisabeth Rådström Paavonen (S), Älvestorp 60, 712 95 Grythyttan. 
Vakant. 
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Glesbygd 
Olle Samuelsson (C), Hjulsjö 1, 712 91 Hällefors. 
Roland Gustavsson (GL), Hammargatan 22, 712 60 Grythyttan. 
Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, 712 94 Nora. 
______________________________________________________________ 
 
§ 85 Förslag på ledamöter och personliga ersättare i 
Mälardalsrådet 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar kommunstyrelsen ordförande och 
oppositionsråd som ordinarie ledamöter, vilket bifalls. 
 
Vidare nominerar ordförande Ulrika Jonsson (M) kommunstyrelsens vice 
ordförande som personlig ersättare till kommunstyrelsens ordförande samt 
yrkar att posten som personlig ersättare lämnas vakant idag, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamöter 
Kommunstyrelsens ordförande. 
Oppositionsråd. 
 
Personliga ersättare 
Kommunstyrelsens vice ordförande. 
Vakant. 
______________________________________________________________ 
 
§ 86 Förslag på ombud och ersättare vid föreningen 
Finnstigens årsmöte 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Per Schmidt (GL) som ersättare för 
ombud, vilket bifalls. 
 
Allan Myrtenkvist (S) nominerar Annalena Järnberg (S) som ombud, vilket 
bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ombud 
Annalena Järnberg (S), Hjulsjö 156, 712 91 Hällefors. 
 
Ersättare 
Per Schmidt (GL), Västra Bergvägen 13, 712 60 Grythyttan. 
______________________________________________________________ 
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§ 87 Förslag på ledamot och ersättare i styrelsen för 
Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT 

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Susanne Grundström (S) som ledamot, 
vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Sten Walegren (GL) som ersättare, 
vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamot 
Susanne Grundström (S), Björksjön 28, 712 91 Hällefors. 
 
Ersättare 
Sten Walegren (GL), Hantverksgatan 4 A, 712 60 Grythyttan. 
______________________________________________________________ 
 
§ 88 Förslag på representant och ersättare i medlemsråd 
för SOFINT 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar kommunfullmäktiges presidium, 
med ordförande som representant, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Representant 
Per Karlsson (M), Släggvägen 7, 712 31 Hällefors. 
 
Ersättare 
Jacob Neerings (M), Älvestorp 47, 712 95 Grythyttan. 
Christer Olken (S), Finnbergsvägen 17 A, lgh 1102, 712 34 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 89 Förslag på ordförande finska samrådsgruppen 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar kommunstyrelsens ordförande, 
vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Kommunstyrelsens ordförande. 
______________________________________________________________ 
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§ 90 Förslag på representanter Partnerskap 
Bergslagsbanan 

Allan Myrtenkvist (S) nominerar Kent Grängstedt (S) som ordinarie 
representant, vilket bifalls. 
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Göran Strömqvist (M) som 
ersättande representant, vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Ledamot 
Kent Grängstedt (S), Aspvägen 10, 712 31 Hällefors. 
 
Ersättare 
Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, 712 32 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 91 Förslag på revisor i Bergslagens räddningstjänst 

Utifrån information från revisorerna nominerar ordförande Ulrika Jonsson 
(M) Sture Beckman (-), vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Sture Beckman (-) Norsbron 28, 712 95 Gryhyttan. 
______________________________________________________________ 
 
§ 92 Förslag på revisor i Samordningsförbundet i norra 
Örebro län – SOFINT 

Utifrån information från revisorerna nominerar ordförande Ulrika Jonsson 
(M) Erik Andersson (V), vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Erik Andersson (V), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors. 
______________________________________________________________ 
 
§ 93 Förslag på val av extra nämndemän till och med 
2023-12-31 

Ordförande Ulrika Jonsson (M) nominerar Sten Walegren (GL), vilket bifalls. 
 
Den andra platsen lämnas vakant idag. 
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Valberedningens förslag 
 
Sten Walegren (GL), Hantverksgatan 4 A, 712 60 Grythyttan. 
Vakant. 
______________________________________________________________ 

 
§ 94 Förslag på ersättare i valberedningen för (GL) 

Wilhelm Tham (GL) nominerar Sten Walegren (GL), vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Sten Walegren (GL), Hantverksgatan 4 A, 712 60 Grythyttan. 
______________________________________________________________ 
 
§ 95 Önskemål från samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens revisorer om att kvarstå under 
avvecklingsperioden 

Enligt önskemål från revisorerna i samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
nominerar ordförande Ulrika Jonsson (M) Terje Fröhlich (S), vilket bifalls. 

Valberedningens förslag 
 
Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, 712 94 Nora kvarstår som revisor i 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen under avvecklingsperioden. 
______________________________________________________________ 
 
§ 96 Sammanträdesdatum 2023 

Med kallelsen har valberedningen fått förslag på datum utskickade.  
 
Ordförande Ulrika Jonsson (M) yrkar att föreslagna datum antas med tillägget 
att valberedningen även träffas innan kommunstyrelsen den 10/1, vilket 
bifalls. 

Valberedningens beslut 
 
10/1, 23/1, 30/3, 22/5, 11/9, 16/10 samt 4/12 inklusive möte halvtimmen 
innan KF vid behov. 
 
Exp till 
Valberedningen 
______________________________________________________________ 
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§ 97 Förslag på nominering till styrelsen 
intresseföreningen Bergslaget 

Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring 
förutsättningarna. 

Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
______________________________________________________________ 
 
§ 98 Förslag på nominering till revisorer 
intresseföreningen Bergslaget 

Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



2022-10-17 

Medborgarförslag till Hällefors kommun 

Vid infarten på Riksväg 63 och söder om Hällefors tätort ligger södra industriområdet. Tyvärr har 
området mellan industrierna och riksvägen fått slya igen. Idag syns nästan inte företagen och 
området ser ovårdat ut. 

Södra industriområdet borde kunna vara ett snyggt industriområde med intressanta företag som ses 
från Riksväg 63. Ett snyggt industriområde ökar Hällefors attraktivitet, det ger ökade möjligheter för 
företagen att marknadsföra sig och borde rimligen förbättra Hällefors kommuns chanser att sälja 
mark till befintliga eller nya företag. 

Förslag: 

- Att sly och högt gräs tas bort på västra sidan av Riksväg 63 så att företagen på Södra
industriområdet framträder.

- Att Hällefors kommun inbjuder företagen i Södra industriområdet till möte för att
gemensamt verka för att försköna området.

- Att Hällefors kommun bättre marknadsför ledig mark som finns i Södra industriområdet.

Med vänliga hälsningar! 

Sune Walegren

2022-10-17

Medborgarförslag till Hällefors kommun

Vid infarten på Riksväg 63 och söder om Hällefors tätort ligger södra industriområdet. Tyvärr har
området mellan industrierna och riksvägen fått slya igen. Idag syns nästan inte företagen och
området ser ovårdat ut.

Södra industriområdet borde kunna vara ett snyggt industriområde med intressanta företag som ses
från Riksväg 63. Ett snyggt industriområde ökar Hällefors attraktivitet, det ger ökade möjligheter för
företagen att marknadsföra sig och borde rimligen förbättra Hällefors kommuns chanser att sälja
mark ti l l befintliga eller nya företag.

Förslag:

Att sly och högt gräs tas bort på västra sidan av Riksväg 63 så att företagen på Södra
industriområdet framträder.
Att Hällefors kommun inbjuder företagen i Södra industriområdet ti l l möte för att
gemensamt verka för att försköna området.
Att Hällefors kommun bättre marknadsför ledig mark som finns i Södra industriområdet.

Med vänliga hälsningar!

Sune Walegren
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Mitt medborgarförslag: 

MEDBORGARFÖRSLAG 

. 15-11-2022 
Datum . ............................................ . 

Utred mqligheterna att skydda stä-ka skyddet av naturen runt Kullberget och det skogsområ:le som ligger sä:leru 
frål utsikten genom att exempelvis omvandla områ:let till ett naturreservat. 

Min motivering: 

(Varför förslaget ska genomföras och hur det ska kunna ske) 

Områ:let runt Kullberget har de senaste måladerna fö\orat en omfattande mälgd skog pågrund av skogsskötling 
Mysiga skogspromenader med vacker kvälssol som skiner genom trä:Jen upp mot berget har fävandlats till 
deprimerande promenader bland kalhyggen. Det positiva i det tnkiga ä- att kullen, liksom dess majestäiska utsik 
äl sålä"tge ä- bevarad och såmå;te det fö-bli! Hälefors fö- mig ä' dess vackra natur och jag vet att Kullberget skä"tk1 
glä:Jje till så.lä andra häleforsare som turister. Lå oss sä<erstäla ett bevarande av Kullberget, friluftslivet och turisr 
fö- nuvarande och kommande generationer, genom att skydda Kullberget (kullen) och utsikten mot sä:ler genom 
att gö-a det till ett naturreservat. 

Namn: . P.�r .9.�l.sjf> ..................................................................................................... . 

Telenr: !lZ�. ��9. 9.� .�? ................................................................................................ . 

Underskrift: 

Du kan lämna eller skick · ditt medborgarförslag till Hällefors kommun, kommunsekreteraren, 712 83 Hällefors eller lämna det 
direkt på ett sammanträ e med kommunfullmäktige. 







Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Kyllervägen 37 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors 
712 83 Hällefors Organisationsnr Bankgiro 

212000-1942 193-8950
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Kommunfullmäktige 

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023-2032, 
dnr KS 22/00208 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023–2032 
KS 2022-05-10 § 79 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag till lokalförsörjningsplan för 
Hällefors kommun avseende åren 2023–2032. Antalet kommuninvånare 
bedöms minska med drygt 200 personer under planperioden. Inom förskolan 
bedöms en minskning av barnantalet leda till att förskolan Smultronstället kan 
avvecklas. Inom grundskolan bedöms behovet av modulbyggnaden, kallad 
Rektangeln, kvarstå under planperioden. Vad gäller lokaler för äldreomsorgen 
pågår en förstudie kring nyproduktion av vård- och omsorgsboende i 
regionens fastighetsbolag Länsgårdens regi, i enlighet med 
Kommunstyrelsens beslut i maj 2022. Utbudet av LSS-boende bör utredas. 
Nationellt finns olika nivåer av denna typ av boende men Hällefors kommun 
tillhandahåller endast gruppbostäder. Skulle det visa sig att det finns andra 
behov kommer det i sin tur påverka lokalbehoven.        

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett av de viktigaste syftena med lokalförsörjningsplanen är att säkerställa 
att kommunens ekonomiska resurser används så effektivt som möjligt.  
Genom att kontinuerligt anpassa utbudet av lokaler till behoven kan ett 
överutbud av lokaler, och därmed onödiga kostnader, undvikas. Planen 
ligger också till grund för att investeringar och anpassningar görs i 
fastigheter som på sikt kommer att behövas inom den kommunala 
verksamheten. Behoven av dyra nödlösningar kan också minimeras genom 
en god planering och framförhållning.  



2(3) 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023–2032

- Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun för åren 2022–2031 upphör
därmed att gälla.

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur de kommunala
verksamheternas källsortering kan hanteras och samordnas på mest
effektiva sätt och återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning
för politiskt beslut.

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur lokalerna i Hurtigtorpet
ska användas om förskoleverksamheten skulle lämna lokalerna och
särskilt beskriva detta i lokalförsörjningsplanen för 2024–2033.

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur arbete med detaljerade
underhållsplaner för det kommunala fastighetsbeståndet kan möjliggöras
och återkomma med en konsekvensbeskrivning för politiskt
ställningstagande.

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda utbudet av kommunala
LSS-boenden.

--- 

Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson utförligt. 

Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023–2032 

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun för åren 2022–2031 upphör 
därmed att gälla. 

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur de kommunala 
verksamheternas källsortering kan hanteras och samordnas på mest effektiva 
sätt och återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning för politiskt 
beslut. 

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur lokalerna i Hurtigtorpet ska 
användas om förskoleverksamheten skulle lämna lokalerna och särskilt 
beskriva detta i lokalförsörjningsplanen för 2024–2033.  

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur arbete med detaljerade 
underhållsplaner för det kommunala fastighetsbeståndet kan möjliggöras och 
återkomma med en konsekvensbeskrivning för politiskt ställningstagande. 



3(3) 

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda utbudet av kommunala LSS-
boenden. 

--- 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur de kommunala 
verksamheternas källsortering kan hanteras och samordnas på mest effektiva 
sätt och återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning för politiskt 
beslut. 

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur lokalerna i Hurtigtorpet ska 
användas om förskoleverksamheten skulle lämna lokalerna och särskilt 
beskriva detta i lokalförsörjningsplanen för 2024–2033.  

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda hur arbete med detaljerade 
underhållsplaner för det kommunala fastighetsbeståndet kan möjliggöras och 
återkomma med en konsekvensbeskrivning för politiskt ställningstagande. 

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda utbudet av kommunala LSS-
boenden. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2023–2032 

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun för åren 2022–2031 upphör 
därmed att gälla. 
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1 Inledning 

Lokaler är en viktig resurs för den offentliga sektorn och en förutsättning för att 
offentliga organisationer ska kunna fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla 
allmännyttig service.1 ”Barn och ungdomar tillbringar en väsentlig del av sin 
vakna tid i förskolor, skolor, simhallar, ishallar, ridhus, bibliotek med flera 
kommunala fastigheter, och många äldre lever många år nästan hela dygnet i 
kommunala servicehus och boenden för äldre. Fastigheternas utseende, storlek, 
läge och skötsel har stor betydelse för dessa gruppers livskvalitet och är således en 
viktig kommunal angelägenhet”.2  
 
Kommunens lokalförsörjningsplan ska säkerställa att de kommunala 
verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga lokaler samt att tillgången på lokaler 
motsvarar de faktiska behoven. Planen innehåller en redogörelse för lokaler som 
används idag och förslag till förändringar som krävs för att tillgodose 
verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. Planen har sin utgångspunkt i 
analyser av verksamheternas uppdrag, befolkningsutveckling och nuvarande 
lokalers ändamålsenlighet. Planen ligger också till grund för underhålls- och 
investeringsplaner i kommunens fastighetsbestånd. Eftersom planen påverkas av 
flera faktorer som snabbt kan förändras revideras planen en gång per år. 

 
1.1 Bakgrund 
Kostnader för lokaler är inte sällan den näst största utgiftsposten i kommunernas 
budgetar, efter kostnaden för personal.3 Att kontinuerligt planera för och analysera 
hur lokaler används är ett verktyg för att optimera lokalanvändningen, vilket i sin 
tur är av stor vikt för att säkerställa att kommunens ekonomiska resurser används 
så effektivt som möjligt. De kommunala verksamheternas lokalbehov påverkas av 
en rad faktorer som ligger utanför kommunens direkta kontroll såsom invånarantal 
och befolkningsstruktur, arbetslöshet, flyttmönster, politiska beslut och utbud från 
privata utförare på marknaden.  
 
1.2 Mål 
Det långsiktiga målet med lokalförsörjningsplanen är att kommunens 
verksamheter ska ha tillgång till lokaler som bidrar till, för kommuninvånarna, 
attraktiva verksamheter samtidigt som den största möjliga kommunnyttan uppnås.  

 
1.3 Syfte 

Lokalförsörjningsplanen har följande syften: 
• ge verksamheterna tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler samtidigt 

som ett överutbud av lokaler undviks, 
• säkerställa att investeringar och underhållsinsatser koncentreras till 

fastigheter som på sikt kommer att behövas inom kommunens verksamheter, 
• undvika dyra nödlösningar, 
• upprätthålla en handlingsberedskap vid ändrade förutsättningar som påverkar 

lokalbehoven.  
 

1.4 Metod 
Varje enhetschef/rektor beskriver hur nuvarande lokaler fungerar för 
verksamheten och reflekterar över lokalbehoven på kort och lång sikt. Materialet 
sammanställs av fastighetschef och planen processas sedan i 

 
1 Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet, Sveriges kommuner och landsting, 204, s.6 
2 Effektiva kommunala fastigheter, Sveriges kommuner och landsting, 2007, s. 3 
3 Ibid s. 3 
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lokalförsörjningsgruppen bestående av kommunchef, ekonomichef, fastighetschef, 
kultur- och fritidschef, social- och skolchef, samt i den kommunövergripande 
ledningsgruppen. 
 
Lokalförsörjningsplanen mynnar ut i ett antal åtgärdsförslag till anpassningar i 
beståndet. Det kan vara justeringar av mängden lokaler men också behov av 
verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler som är nödvändiga ur 
arbetsmiljösynpunkt eller för att möjliggöra verksamhets- och lokalmässiga 
effektiviseringar. 
 
Lokalförsörjningsplanen är uppdelad i följande avsnitt: 
• Nulägesbeskrivning av befintliga lokalers tekniska status och 

ändamålsenlighet. 
• Bedömning av verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. 
• Åtgärdsförslag. Analys av hur lokalbeståndet behöver utvecklas och 

anpassas för att möta verksamheternas förväntade behov. Detta resulterar i 
förslag till anpassningar i beståndet. 

• Beskrivning av ekonomiska konsekvenser av åtgärder 
 
1.5 Avgränsning 
Planen omfattar samtliga lokaler som används för kommunens verksamheter 
under innevarande år. Planen är övergripande och beskriver i generella drag hur 
lokalerna motsvarar verksamheternas behov. Mindre avvikelser från de generella 
beskrivningarna kan förekomma men bedöms kunna avhjälpas inom befintlig 
budget. 

 
2 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen omfattar de lokaler som finns tillgängliga inom 
kommunens eget fastighetsbestånd och de som hyrs på den externa marknaden 
och beskriver lokalernas ändamålsenlighet och tekniska status. För de hyrda 
lokalerna där fastighetsägaren bär underhållsansvararet har den tekniska statusen 
mindre påverkan på kommunens ekonomi. Det är ändå av stor betydelse för såväl 
kommuninvånarnas som besökares bild av de kommunala verksamheterna att 
både lokaler och utemiljö är välskötta och i gott skick. 
 
Handlingsutrymmet för anpassningar i lokalbeståndet är betydligt större för de 
egenägda lokalerna. Lokalhyresavtalen för de externt förhyrda lokalerna är i de 
flesta fall så kallade blockhyresavtal med långa löptider vilket ger kommunen 
begränsade möjligheter att anpassa lokalerna vid förändrade behov. Vid inhyrning 
av lokaler är därför kontraktstrukturen viktig. Parametrar att noga överväga vid 
kontraktstecknande är avtalslängd, uppsägningstid samt kostnads- och 
ansvarsfördelning mellan parterna. Om det finns en osäkerhet kring de långsiktiga 
lokalbehoven kan det vara bättre att avtala om kortare hyrestid med en högre 
årshyra än att sitta fast i ett långt avtal som genererar kostnader för lågt nyttjade 
eller i värsta fall tomma lokaler på sikt.    
 
2.1 Egenägda lokaler 
Det kommunägda fastighetsbeståndet omfattar drygt 30 000 kvadratmeter och 
inrymmer grundskole-, förskole- och gymnasieverksamhet, administrativ- och 
viss teknisk verksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet. Kostnaderna för dessa 
lokaler uppgår enligt 2022 års budget till knappt 31 miljoner kronor. 
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De senaste åren har kommunen avsatt mer resurser till planerat fastighetsunderhåll 
vilket lyft statusen på kommunens fastighetsbestånd. Fortfarande finns dock stora 
underhållsbehov vilket beror på en stor underhållsskuld som byggdes upp under 
en lång period då minimala resurser avsattes för fastighetsunderhåll. 
Erfarenhetsmässigt blir akuta reparationer och underhållsinsatser dyrare än 
planerade åtgärder och leder dessutom ofta till stora störningar för 
verksamheterna. Ur det långsiktiga ekonomiska perspektivet behöver därför 
anslagen för fastighetsunderhåll stadigvarande följa den nivå som redovisas i 
underhållsplanerna.  
 
2.1.1 Gamla kommunhuset 
Byggnaderna totalrenoverades och anpassades till ny verksamhet under 2020 och 
2021. Lokalerna inrymmer numera folkbibliotek, utställningshall, offentliga 
möteslokaler, lärcentra, socialkontor, delar av kommunens arbetsmarknadsenhet 
samt hemtjänst.  
Biblioteksverksamheten upplever avsaknad av förrådsutrymmen.  
 
2.1.2 Kommunkontoret Formens hus 
Huset inrymmer den kommunövergripande administrationen. Invändigt är 
byggnaden i gott skick då den renoverades och byggdes om under 2017 för att 
inrymma kommunkontoret. Byggnaden är i stort anpassad till den verksamhet 
som bedrivs i huset. I skrivande stund pågår dock arbete med takbyte och ny 
ventilation. Detta efter en omfattande utredning av hälsoproblem kopplade till 
lokalerna. Takkonstruktionen byggs om och förses med plåt i stället för den papp 
som tidigare utgjort taktäckningsmaterial. Det innebär en säkrare konstruktion 
med lång teknisk livslängd.   
 
Numera finns en utställningshall på folkbiblioteket som används för 
konstutställningar vilket gjort den stora utställningshallen i Formens hus 
överflödig. Ytan används mycket sporadiskt. Alternativa användningsområden har 
diskuterats i perioder men alla förslag kräver investeringar och några beslut kring 
användningen har inte fattats.   
 
2.1.3 Terrassen 
Terrassen är hopbyggd med Formens hus och inhyser Hällefors bostads AB:s 
verksamhet. Hyrestiden sträcker sig till 2037. Lokalerna renoverades och byggdes 
om under 2017 och är ändamålsenliga för hyresgästen och i gott skick. 
 
2.1.4 Tingshuset Grythyttan 
Tingshuset är centralt beläget intill torget i Grythyttan. I entréplanet finns en filial 
till kommunens folkbibliotek. På övervåningen finns två bostadslägenheter. 
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Lokalerna som omfattar totalt sex avdelningar blockhyrs av Statens 
bostadsomvandling. Till skillnad från övriga externt förhyrda lokaler ligger allt 
underhålls- och förvaltningsansvar för fastigheten på hyresgästen, det vill säga 
kommunen.  
 
Lokalerna för förskoleverksamheten är ändamålsenliga och har generellt en 
relativt god standard. Lekutrustningen på utegårdarna har stora underhållsbehov. 
Under innevarande år har en rutschkana bytts ut då den utgjorde en akut fara. Det 
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finns också behov av solskydd på gården vid Bergslagsvägen, då det saknas 
naturlig skugga över lekytor.  Det finns också önskemål om förbättrad 
utebelysning på den östra parkeringen och gården. Köket på Lärkan 2 är slitet och 
i behov av ytskiktsrenovering. 
 
2.1.6 Förskolan Lärkan 3  
Den nybyggda förskolan Lärkan 3, med totalt fem avdelningar, togs i bruk i 
augusti 2021. Numera är all barnomsorg i Hällefors, med undantag för förskolan 
Smultronstället i Hurtigtorpet, belägen i samma område vilket främjar integration 
och medför både pedagogiska och ekonomiska fördelar. Då verksamhetsledningen 
är placerad i de nya lokalerna möjliggörs också ett närmare ledarskap i 
verksamheten. Fuktskador har nyligen upptäckts i storköket vilka antas orsakats 
av bristfälligt utförda tätskikt. Skadorna har reklamerats till entreprenören som 
uppförde bygganden och åtgärder planeras till efter årsskiftet för att passa 
verksamheten.    
 
2.1.7 Förskolan Smultronstället 
Förskolan Smultronstället bedrivs i lokaler i sanitetsbyggnaden vid Hurtigtorpets 
motionsanläggning. Lokalerna ägs sedan den 1 februari 2020 av kommunen. 
Smultronstället är en så kallad Ur och skurförskola vilket innebär att stora delar av 
den pedagogiska verksamheten ska bedrivas utomhus. Med utgångpunkt i detta 
bedöms lokalerna och den tillhörande utemiljön vara ändamålsenliga.  
 
2.1.8 Klockarhagsskolan 
Klockarhagsskolan byggdes om och till samt renoverades under åren 2010–2012. 
Lokalerna inrymmer grundskola, årskurserna F-9, samt administration för 
skolverksamheten. Även grundsärskola finns på skolan. Lokalerna är generellt sett 
i gott skick. Taken på flera av de ursprungliga byggnaderna behöver dock bytas 
inom en snar framtid liksom de fönster som inte byttes i samband med 
ombyggnationen. Dessutom finns problem med fuktläckage i tak på flera av de 
tillbyggda delarna. En ansvars- och åtgärdsutredning pågår. 
 
Lokalerna är anpassade till skolverksamhet. Det finns dock behov av fler 
grupprum då allt fler elever har behov av att vistas i mindre undervisningsgrupper. 
Det finns också önskemål om soprum samt ett permanent virkesförråd i anslutning 
till träslöjden. I dagsläget används en hyrd container med elvärme som 
virkesförråd vilket inte är optimalt vare sig ekonomiskt eller ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. 
 
Utemiljön behöver underhållas och vidareutvecklas. Både elever och personal 
upplever att det finns för få möjligheter till aktiviteter på den befintliga 
skolgården. Eleverna har själva framfört önskemål om bland annat väderskydd, 
hinderbana, klättervägg och fler gungor. Avsaknaden av växtlighet är också 
påtaglig. Fler träd och buskar skulle bidra till ökad rumskänsla, naturlig skugga 
och en trivsammare och mer stimulerande utemiljö. Det finns också önskemål om 
cykeltak och utökad belysning på skolgården. Flera åtgärder för att förbättra 
utemiljön genomförs under innevarande år; fler gungor (flyttas från förskolan 
Masken) asfaltering av bollplan som möjliggör basket- och landbandyspel, flytt av 
lekredskap som står illa placerade samt uppförande av en paviljong för 
väderskydd.  
 
Elevrestaurangen är i godtagbart skick men ytskikt börjar bli slitna. På grund av 
det höga elevantalet används två rum som tidigare var lektionssalar som matsal, 
dessa skulle behöva anpassas för ändamålet. Elever och personal framför 
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klagomål på ljudmiljön. Buffélinjerna är inte optimalt placerade bredvid 
diskinlämningen. Det finns önskemål om att avskärma diskinlämningen från 
matsalen. Kapprummet i anslutning till elevrestaurangen är trångt och det finns 
behov av fler tvättställ och fler klädhängare.  
 
2.1.9 Centralköket 
I skrivande stund pågår en totalrenovering av lokalerna. Slitna ytskikt och 
omfattande fuktskador i bjälklag åtgärdas. Ytorna disponeras om för att bättre 
passa arbetsflödet i köket. Renoveringen väntas färdigställas under senhösten 
innevarande år. Avfallshanteringen för köket är inte optimal. Kärl för kompost 
och restavfall är placerade i anslutning till lastkajen för att underlätta hanteringen. 
Då personalentrén ligger i direkt anslutning till lastkajen måste personal och 
besökare passera avfallskärl på väg in i lokalerna. Det innebär att verksamheten 
inte kan garantera en riskfri livsmedelshantering. Det behöver utredas hur 
problemet bäst kan avhjälpas.   
    
2.1.10     Pihlskolan 
Pihlskolan inrymmer gymnasieskolans och delar av vuxenutbildningens 
verksamhet och administration. Lokalerna är i stort behov av underhåll främst 
invändigt men även yttertak behöver läggas om. Ventilation och belysning 
behöver förnyas i flera delar av skolan. Dessutom är inte hela skolan 
tillgänglighetsanpassad även om vissa insatser gjorts för att förbättra 
tillgängligheten de senaste åren. Ett stort problem är att expeditionen varken är 
tillgänglig eller kan utrymmas på ett säkert sätt vid hotsituationer. Det höga 
elevantalet har medfört ett behov av fler toaletter, grupprum och stora 
undervisningssalar. Det saknas också ändamålsenliga förråd.  Även restaurang- 
och metodkök är i behov av renovering. 
 
Vad gäller den yttre miljön finns önskemål om utrymme för fysisk aktivitet och 
rörelse. Skolområdet nyttjas frekvent också utanför skoltid, vilket ofta resulterar i 
nedskräpning och skadegörelse. Soprummet saknar avlopp vilket gör det svårt att 
hålla rent. Under innevarande år genomförs en projektering inför en eventuell 
renovering och ombyggnation av lokalerna för att komma till rätta med de 
problem och brister som beskrivs ovan. 
 
2.1.11 Grythyttans skola 
Skolan inhyser grundskola årskurs F-6 samt fritidshem. Matsal finns i en externt 
förhyrd lokal på Sörgården i anslutning till skolan. Lokalerna är ändamålsenliga 
för verksamheten men kapprum och entréer är i vissa avseenden trånga då flera 
klasser vistas i utrymmena samtidigt. Några klassrum saknar tillgång till vatten 
vilket försvårar undervisning i ämnen som bild och NO. Det är även brist på 
personalutrymmen då all personal inte har tillgång till egen kontorsarbetsplats.  
 
Utemiljön kring skolan genomgick en omfattande renovering under 2020. 
Ventilation och belysning byttes under 2018 och nya undertak installerades. 
Invändiga ytskikt på väggar och golv i undervisningssalarna börjar bli slitna och 
skulle behöva åtgärdas, liksom utvändig målningsbehandling av träpartier på 
fasader. Det finns också önskemål om en uppfräschning av 
skolsköterskeexpeditionen på skolan.  
 
Verksamheten upplever att skolan är trångbodd vilket beror på att årskurs sex, 
som tidigare gick på Klockarhagsskolan i Hällefors, numera är placerad på 
Grythyttans skola. Från och med höstterminen innevarande år kommer också en 
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särskild undervisningsgrupp inrymmas på skolan vilket ökar beläggningen 
ytterligare.  
 
2.1.12 Sporthallen 
I byggnaden bedrivs idrottsverksamhet för skola och föreningsliv. I källarplanet 
inryms bowlinghall, styrketräningslokal och en mindre motionslokal. Sporthallen 
renoverades i stora delar åren 2007–2008. Förutom nya ytskikt invändigt byttes 
ventilationsanläggning, belysning, golvet i stora hallen och en ny 
fjärrvärmecentral installerades. VA- och värmesystem åtgärdades inte i samband 
med denna renovering och installationerna har stora underhållsbehov. Att byta 
nämnda komponenter skulle medföra stor åverkan på alla ytskikt som är i 
förhållandevis bra skick. Även  
 
I bowlinghallen finns underhållsbehov avseende invändiga ytskikt och sanitet.  
Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs men 
förrådsutrymmen är en bristvara. Verksamheten upplever problem med dålig luft i 
lokalerna vilket beror på att till- och frånluft inte är optimalt placerade i lokalerna. 
Detta kan inte avhjälpas med mindre än en ombyggnation av 
ventilationsanläggningen.  

 
2.1.13 F.d. Kronhagsskolan/Galaxen 
Byggnaden inrymmer daglig verksamhet för funktionshindrade, lokaler för 
kommunens arbetsmarknadsenhet samt idrottshall och sanitetsutrymmen som 
används både av föreningslivet och av grundskolan. 
 
Lokalerna där den dagliga verksamheten finns byggdes om, renoverades och 
anpassades för verksamhetens räkning under 2013–2014. Dock byttes inte fönster 
och det förekommer störande drag från dessa. Även utemiljön är torftig och i 
behov av renovering. Dålig asfalt utgör en snubbelrisk. Än större är risken för 
rörelse- eller synsvaga personer som finns i verksamheten. Det finns önskemål om 
en uteplats under tak i anslutning till lokalerna samt fler fasta utemöbler vid 
grillplatsen.    
 
I källarplanet på byggnaden är kommunens arbetsmarknadsenhet lokaliserad. 
Lokalerna är slitna och i behov av ytskiktsunderhåll. Den toalett som används för 
kvinnlig personal är i mer eller mindre akut behov av underhåll efter fuktskador. 
Lokalerna är heller inte ändamålsenliga för verksamheten. Snickeriet, som är 
viktigt för en meningsfull sysselsättning för personer som finns på enheten, saknar 
spånsug vilket begränsar användningsområdet för lokalen. Eftersom lokalen också 
används som förvaring för vissa inventarier bärs dessa upp och ner i trappor vilket 
inte är bra ur arbetsmiljösynpunkt.   
 
Idrottshallen med tillhörande dusch- och omklädningsrum genomgick under 
föregående år en omfattande renovering för att tillgodose önskemål från såväl 
skolverksamheten som föreningslivet. Inledningsvis efter färdigställandet fanns 
problem med tekniska system som inte fungerade som avsett. Dessa är dock 
åtgärdade och lokalerna har en mycket god standard och ändamålsenlighet.    
 
2.1.14 Kategoribostäder Lärkan 
Ovanpå förskolan Lärkan 1 finns sex stycken bostadslägenheter för personer som 
är 65 år och äldre. Lägenheterna var föremål för en stor renovering under 2015 
och är i mycket gott skick. I skrivande stund är alla lägenheter uthyrda men det 
har periodvis varit långa vakanser i ett par lägenheter.  
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har periodvis varit långa vakanser i ett par lägenheter.
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2.1.15 Brandstationen 
Lokalerna som hyrs ut till Bergslagens räddningstjänst är ändamålsenliga för 
verksamheten och i relativt gott skick. Under 2021 installerades ett nytt 
ventilationsaggregat i byggnaden. Invändiga ytskikt och sanitetsutrymmen är i 
behov av renovering.  
 
2.1.16 Kommunförrådet  
Kommunförrådet med tillhörande sanitetsutrymmen hyrs ut till gata-
parkavdelningen inom Samhällsbyggnadsförbundet. Lokalvårdsverksamheten 
inryms i provisoriska bodar uppställda på tomten intill kommunförrådet via ett 
tillfälligt bygglov.  
 
Fastigheten är anpassad till hyresgästens behov avseende funktionalitet, 
ändamålsenlighet och läge men för att tillgodose omklädningsmöjligheter för både 
manlig och kvinnlig personal behöver ytterligare ett omklädningsrum 
iordningställas. Det finns också behov av renovering vad gäller invändiga ytskikt 
och sanitetsutrymmen.  
 
2.1.17 Lindholmstorpet 
Lindholmstorpet är ett av Hällefors äldsta bostadshus, troligen uppfört i mitten av 
1600-talet. Torpet, som testamenterades till kommunen, har under långa perioder 
arrenderats ut som kaffestuga. Under 2018 renoverades köket för att uppfylla de 
myndighetskrav som ställs på en livsmedelsanläggning. Under innevarande år har 
en ny caféverksamhet startat upp i lokalerna efter att dessa stått tomma under 
föregående år. I samband med denna etablering uppmärksammades att de 
köksmaskiner och inventarier, alla begagnade, som installerades 2018 hade ett 
undermåligt skick och är uttjänta. Kommunen har därför investerat i nya maskiner 
och inventarier för att tillgodose hyresgästens behov. Toalettutrymmena skulle 
behöva en uppgradering. Den stora ekonomibyggnaden har nytt tak men är i 
behov av utvändig målning.  
 
2.1.18 Krokbornsparken 
Krokbornsparken byggdes år 1796 av brukspatron Detlof Heijkenskiöld.4 Den 
ideella föreningen Krokborns vänner ansvarar för skötsel och uthyrning av parken 
som är en populär fest- och evenemangsplats under sommarhalvåret men även en 
välbesökt plats för rekreation.  
 
Parken byggnadsminnesförklarades 1996 och 2001 upprättade Länsstyrelsen i 
samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, en vårdplan för parken. Där 
föreskrivs bland annat hur byggnaderna ska vårdas och underhållas. Det föreligger 
behov av takomläggning på några av lotterikioskerna. Även 
tillgänglighetsanpassning av cafeterian behöver genomföras. Asfalten är dålig och 
eftersom det i vårdplanen förespråkas att beläggningen tas bort då den inte passar 
in i parkmiljön, kommer detta att åtgärdas under innevarande år.  
 
Den utvändiga belysningen behöver bytas då armaturerna är så kallade 
kvicksilverarmaturer som det inte längre finns ljuskällor till. Då anläggningen är 
byggnadsminnesförklarad finns stora möjligheter till medfinansiering från 
Länsstyrelsen för underhållsåtgärder i parken. 
 
 
 

 
4 Rapport 01:8 Krokbornsparken – en park för folket (2001). SLU 
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2.1.19 Björskogsnäs 
Inom naturreservatet Björskogsnäs finns ett antal byggnader som ägs och förvaltas 
av Hällefors kommun. Länsstyrelsen svarar för skötsel av själva reservatet. Ett av 
husen i området är utarrenderat till en privatperson. Under innevarande år har en 
entreprenör hyrt Nymansgården för caféverksamhet, övriga byggnader står 
outnyttjade.  
 
Nymansgården genomgick en större renovering under 2015. Taket på 
loftgångshuset byttes under 2018 men fortfarande finns omfattande 
underhållsbehov på flera av byggnaderna. Möjligheter till medfinansiering från 
Länsstyrelsen finns för underhållsåtgärder inom reservatet.  

 
2.1.20 Hurtigtorpets motionsanläggning 
Sanitetsbyggnaden vid Hurtigtorpets motionsanläggning ägs sedan den 1 februari 
2020 av Hällefors kommun. Föreningarna och allmänheten har tillgång till dusch- 
och omklädningsrum samt bastu under anläggningens öppettider. Även en stor del 
av grundskolans idrottsverksamhet utövas i Hurtigtorpets motionsområde vilket 
innebär att elever frekvent nyttjar sanitetsutrymmen i byggnaden.  
 
Byggnaden är uppförd i början av 90-talet och har under tiden som den förvaltats 
av föreningslivet inte varit föremål för några större underhålls- eller 
renoveringsåtgärder. Dusch- och omklädningsrum är i stora behov av renovering, 
liksom de tekniska systemen i byggnaden. Under 2022 planerades för 
underhållsinsatser men dessa sköts fram eftersom behoven krävde en mer 
omfattande projektering. Under innevarande år planeras fasadmålning och 
omläggning av plattsättningar och asfalt. 

 
2.1.21 Hällevi idrottsplats 
Hällevi idrottsplats utgörs av en fotbollsplan av naturgräs för spel 11 mot 11, 
sittplatsläktare, en stor grusplan, två mindre gräsplaner, sanitetsbyggnad, två 
tennisbanor av grus med tillhörande förrådsbyggnader samt ishallen. I skrivande 
stund pågår också byggnation av det nya badhuset vilket kommer att stå färdigt i 
början av 2023. Det planeras också för uppförande av en padelhall på området i 
Hällefors ishockeyklubbs försorg. Ishallen ägs av ishockeyklubben medan 
kommunen äger ispisten och tillhörande kylanläggning i ishallen. Ispisten är i gott 
skick då den totalrenoverades under 2016, och under 2017 byttes 
kylanläggningen. Även planbelysningen i ishallen byttes i samband med 
renoveringen av ispisten.  
 
Ett stenkast från Hällevi finns ytterligare en naturgräsplan för spel 11 mot 11. Den 
har dessvärre varit föremål för skadegörelse i form av bilkörning. Även tidigare 
har denna plan endast nyttjats sporadiskt då den anses ligga för avsides och saknar 
läktare. Under året anläggs konstgräs på huvudplanen på Hällevi, vilket kommer 
att förlänga säsongen och förbättra förutsättningarna för fotbollsverksamheten 
avsevärt.  
  
Sanitetsbyggnaden, som även innehåller förråd och klubbutrymmen, är i alla 
avseenden i mycket dåligt skick. Vilket lokalbehov som finns hos 
fotbollsföreningen och som inte tillgodoses av nya lokaler i badhuset behöver 
utredas.   
 
I samband med badhusprojektet anläggs en ny gång- och cykelväg till området 
och parkeringen kommer att renoveras i samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
försorg. Utemiljön omkring badhuset kommer också att iordningställas.   
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2.1.22 Grythyttans idrottsplats 
Grythyttans idrottsplats utgörs av två gräsplaner, en för spel 11 mot 11 och en för 
spel sju mot sju, samt en mindre grusplan, vilken också är en del av utemiljön för 
Grythyttans skola. Fotbollsverksamheten nyttjar dusch- och omklädningsrum inne 
i Grythyttans skola. Förrådsbyggnaden som används för fotbollsverksamheten är i 
stort behov av renovering. Det finns även behov av att ordna en ny 
vattenanslutning för bevattning av planerna då nuvarande lösning där slang dras 
från undercentralen inne i skolan inte är optimal.  

 
2.1.23 Resecentrum 
Hällefors resecentrum stod klart under hösten 2016 och är i gott skick. 
Skadegörelse i form av nedskräpning, förstörelse och klotter förekommer i 
perioder. 
 
2.1.24 Offentlig toalett torget Hällefors 
Toalettbyggnaden stod klar under 2018 och det utvändiga skicket är gott. Det 
invändiga slitaget är stort. Klotter, nedskräpning och förstörelse är mycket vanligt 
förekommande. För att kunna upprätthålla öppettiderna för toaletten har 
städningen utökats.    
 
2.2 Förhyrda lokaler 
Kommunen bedriver en stor del av sin verksamhet, framför allt vård- och omsorg, 
i förhyrda lokaler. Den största hyresvärden är Hällefors Bostads AB. Den totala 
kostnaden för inhyrda lokaler uppgår under 2022 till cirka 21,1 miljoner kronor. 
Nedan följer en redogörelse för det inhyrda lokalbeståndet. 
 
2.2.1 Förskoleklass/fritids Klockarhagsskolan 
Byggnaden som är lokaliserad i norra delen av skolområdet i Hällefors används 
för förskoleklass och fritidshem och hyrs av bostadsbolaget. Lokalerna är 
utformade så att dessa ska kunna konverteras till lägenheter om behovet av 
skollokaler minskar. Det innebär vissa kompromisser i lokalernas utformning som 
utgör problem för verksamheten. Bland annat små och trånga kapprum, för små 
arbetsrum för personalen samt avsaknad av förrådsutrymmen. Utemiljön, framför 
allt kring entréerna, är inte anpassad för verksamheten och det slitage som den ger 
upphov till. Utemiljön skulle i dessa delar behöva göras om för att upprätthålla ett 
godtagbart skick och utseende.  Verksamheten har önskemål om nybyggnation för 
att tillgodose behov av personalutrymmen och förråd. 
   
2.2.2 Folketshus 
Lokalerna i Folketshus hyrs för kulturskolans verksamhet samt för vissa delar av 
den kommunala vuxenutbildningen. Dessutom finns ett avtal med 
fastighetsägaren Folketshus förening som ger lokala föreningar rätt att nyttja två 
av de möteslokaler som finns i huset kostnadsfritt ett antal tillfällen per år. 
 
Kulturskolans lokaler är ändamålsenliga för verksamheten och i gott skick. Det 
finns dock en problematik kring inomhustemperatur och luftkvalitet, främst 
vintertid. Utemiljön i anslutning till lokalerna är inte anpassad för verksamheten 
då avgränsningar saknas. Det skapar en otrygghet då utevistelsen är förlagd nära 
trafiken på torget. Det finns också önskemål om en utomhusscen i anslutning till 
lokalen som kan användas för olika föreställningar och evenemang. Även bättre 
belysning kring entrén för ökad trygghetskänsla och för att tydligare markera 
entrén till verksamheten är önskvärt.  
 

12(29)

2.1.22 Grythyttans idrottsplats
Grythyttans idrottsplats utgörs av två gräsplaner, en för spel l l mot 11 och en för
spel sju mot sju, samt en mindre grusplan, vilken också är en del av utemiljön för
Grythyttans skola. Fotbollsverksamheten nyttjar dusch- och omklädningsrum inne
i Grythyttans skola. Förrådsbyggnaden som används för fotbollsverksamheten är i
stort behov av renovering. Det finns även behov av att ordna en ny
vattenanslutning för bevattning av planerna då nuvarande lösning där slang dras
från undercentralen inne i skolan inte är optimal.

2.1.23 Resecentrum
Hällefors resecentrum stod klart under hösten 2016 och är i gott skick.
Skadegörelse i form av nedskräpning, förstörelse och klotter förekommer i
perioder.

2.1.24 Offentlig toalett torget Hällefors
Toalettbyggnaden stod klar under 2018 och det utvändiga skicket är gott. Det
invändiga slitaget är stort. Klotter, nedskräpning och förstörelse är mycket vanligt
förekommande. För att kunna upprätthålla öppettiderna för toaletten har
städningen utökats.

2.2 Förhyrda lokaler
Kommunen bedriver en stor del av sin verksamhet, framför allt vård- och omsorg,
i förhyrda lokaler. Den största hyresvärden är Hällefors Bostads AB. Den totala
kostnaden för inhyrda lokaler uppgår under 2022 till cirka 21,l miljoner kronor.
Nedan följer en redogörelse för det inhyrda lokalbeståndet.

2.2.1 Förskoleklass/fritids Klockarhagsskolan
Byggnaden som är lokaliserad i norra delen av skolområdet i Hällefors används
för förskoleklass och fritidshem och hyrs av bostadsbolaget. Lokalerna är
utformade så att dessa ska kunna konverteras till lägenheter om behovet av
skollokaler minskar. Det innebär vissa kompromisser i lokalernas utformning som
utgör problem för verksamheten. Bland annat små och trånga kapprum, för små
arbetsrum för personalen samt avsaknad av förrådsutrymmen. Utemiljön, framför
allt kring entreerna, är inte anpassad för verksamheten och det slitage som den ger
upphov till. Utemiljön skulle i dessa delar behöva göras om för att upprätthålla ett
godtagbart skick och utseende. Verksamheten har önskemål om nybyggnation för
att tillgodose behov av personalutrymmen och förråd.

2.2.2 Folketshus
Lokalerna i Folketshus hyrs för kulturskolans verksamhet samt för vissa delar av
den kommunala vuxenutbildningen. Dessutom finns ett avtal med
fastighetsägaren Folketshus förening som ger lokala föreningar rätt att nyttja två
av de möteslokaler som finns i huset kostnadsfritt ett antal tillfällen per år.

Kulturskolans lokaler är ändamålsenliga för verksamheten och i gott skick. Det
finns dock en problematik kring inomhustemperatur och luftkvalitet, främst
vintertid. Utemiljön i anslutning till lokalerna är inte anpassad för verksamheten
då avgränsningar saknas. Det skapar en otrygghet då utevistelsen är förlagd nära
trafiken på torget. Det finns också önskemål om en utomhusscen i anslutning till
lokalen som kan användas för olika föreställningar och evenemang. Även bättre
belysning kring entren för ökad trygghetskänsla och för att tydligare markera
entren till verksamheten är önskvärt.



13(29) 

 

Lokalerna där SFI-undervisningen bedrivs är inte optimala bland annat för att de 
är separerade från övrig vuxenutbildning på Pihlskolan. Det förekommer problem 
med ljudöverföring mellan rum, det saknas grupprum i anslutning till 
undervisningssalar. Lunchrummet saknar fönster och är för litet för att inrymma 
alla samtidigt.  
  
2.2.3 Sörgården - förskola, måltid, hemtjänst och trygghetsboende 
Sörgården ägs av Hällefors bostads AB och kommunen hyr lokaler för förskola, 
måltidsverksamhet, personalutrymmen för hemtjänstpersonal samt 
gemensamhetsutrymmen för det trygghetsboende om 16 lägenheter i 
bostadsbolagets regi som också finns i lokalerna.  
 
På Sörgården i Grythyttan finns ett tillagningskök som servar såväl 
trygghetsboendet som förskolan och skolan. Köket är i stort behov av 
ombyggnation då det är trångt i köket. Även diskutrymmet behöver byggas om för 
att verksamheten ska kunna effektiviseras. Såväl ytskikt som kylrum är slitna och 
i behov av renovering. Elevrestaurangens utformning med buffélina och 
diskinlämning är inte optimal vilket hindrar ett effektivt arbetssätt för både 
kökspersonal och pedagoger. Ljudmiljön i elevrestaurangen är heller inte bra. 
Soprummet som disponeras både av måltidsverksamheten och förskolan är för 
litet viket innebär ett arbetsmiljöproblem och miljösäkerhetsrisk. Fastighetsägaren 
är vidtalad och diskussioner om lösningar har initierats. 
 
Förskolans lokaler är renoverade 2014 respektive 2018 och ändamålsenligt 
utformade för den verksamhet som bedrivs. Dock upplevs fönstren som 
undermåliga och ventilationen är underdimensionerad i förhållande till antalet 
barn som finns i verksamheten. Detta kan inte åtgärdas med mindre än genom 
byte av ventilationsaggregat. Förvaltningen har bett fastighetsägaren om en offert 
för detta. Ett utvecklingsarbete kring utemiljön pågår. Behov av solskydd över 
sandytor kvarstår dock. 
 
2.2.4 Björkhaga - Gemensamhets- och personalutrymmen 
På det som kallas gamla Björkhaga finns ett trygghetsboende med 57 lägenheter.  
Respektive hyresgäst hyr sin lägenhet direkt av fastighetsägaren Hällefors bostads 
AB. Kommunen hyr lokaler i byggnaden för matsal, hemtjänstpersonal, 
enhetschefer, sjuksköterskor, assistenter och planerare. 
 
För den administrativa verksamheten saknas ändamålsenliga samtalsrum. Två 
planerare delar kontor vilket inte är optimalt och en annan planerare är lokaliserad 
i individ- och familjeomsorgens lokaler eftersom det inte finns plats någon 
annanstans. Ett tydligt önskemål från verksamheten är att samlokalisera alla 
planerare vilket bland annat skulle underlätta för personalen att täcka upp för 
varandra vid frånvaro. Flera kontor är små och trånga. Det är också problem med 
överhörning mellan olika kontorsrum i verksamheten där sekretess är en viktig 
faktor. Förvaringsutrymmen för arbetskläder saknas.  
 
I anslutning till Björkhaga finns en park kallad Sinnenas och minnenas park. Den 
ursprungliga tanken var att den skulle fungera som en pedagogisk och terapeutisk 
park för verksamheten. Skötsel och underhåll i parken har på senare tid varit 
undermålig och den SPA-anläggning med jacuzzi och ångbastu som 
iordningsställdes när parken invigdes används inte då det saknas resurser för 
rengöring och underhåll av anläggningen. Dessutom är hälsostatusen för många 
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personer som bor på trygghetsboendet så låg att den sortens aktiviteter inte är 
möjliga att genomföra. 
 
2.2.5 Björkhaga kök 
Björkhaga kök är nyrenoverat och anpassat för verksamheten. I kökets 
personalomklädningsrum, som även inkluderar tvättmöjligheter, finns behov av 
ytskiktsunderhåll för att uppnå en hygiensäker standard.  
 
2.2.6 Nya Björkhaga 
Från och med maj i år är den del av lokalerna på nya Björkhaga som använts som 
vård- och omsorgsboende tomställda då verksamheten flyttat till nya lokaler på 
Gillersgården. Hyreskontraktet löper till och med halvårsskiftet 2024. 
Lokalerna för dagrehabverksamheten upplevs som trånga, och i vissa avseende 
som undermåligt underhållna, men fungerande.  Utredning om lokaler för 
dagverksamheten pågår i samband med utredningen för nytt vård- och 
omsorgsboende.  
 
2.2.7 Fyrklövern 
Fyrklövern hyrs in från bostadsbolaget och fungerar som vård- och 
omsorgsboende med 58 platser. Lokalerna är i flera avseenden inte 
ändamålsenliga för verksamheten. En inventering påvisar brister i brandsäkerhet, 
badrum, läkemedelshantering, låssystem samt avsaknad av ett låsbart utrymme för 
smittfarligt avfall. Den största bristen är dock att många av badrummen i 
lägenheterna är för trånga och uppfyller inte Arbetsmiljöverkets föreskrifter för 
arbetsplatsens utformning.  
 
Köket på Fyrklövern är ett så kallat mottagningskök. Köket behöver disponeras 
om för att fungera bättre. I dagsläget är måltidsverksamhetens lokaler utspridda på 
båda sidor om en korridor vilket inte är optimalt ur arbetssynpunkt. Ventilationen 
upplevs som mycket bristfällig. Kökets arbetsytor och ytskikt är inte heller 
anpassade till dagens standard. Varumottagningen och förråd är trånga, där även 
flera kyl- och frysskåp finns placerade, vilket medför att verksamheten inte kan 
garantera livsmedelssäkerheten. 
 
Under 2019 tecknades ett nytt hyresavtal för Fyrklövern som sträcker sig fram till 
och med 2039. Kontraktet förbinder Hällefors bostads AB att genomföra 
renovering och vissa verksamhetsanpassningar av lokalerna utan hyreshöjning. Ett 
nytt regelverk kring arbetsplatsens utformning trädde i kraft under projektets 
gång. På grund av lokalernas utformning och bristande möjligheter att till rimliga 
kostnader tillgodose dessa föreskrifter pausades projektet och en ny utredning 
kring framtida lokaler för vård- och omsorgsboende genomfördes. I samband med 
denna utredning gavs kommunförvaltningen i uppdrag att i stället utreda 
nybyggnation av lokaler för vård- och omsorgsboende tillsammans med regionens 
fastighetsbolag Länsgården. En utredning som i skrivande stund pågår.     
 
2.2.8 Gillersgården 
Lokalerna på Gillersgården har genom regionens fastighetsbolag Länsgården 
genomgått totalrenovering samt om- och tillbyggnad för att anpassas till ett 
modernt vård- och omsorgsboende med totalt 26 platser. Lokalerna stod 
inflyttningsklara under våren och hyrs via ett 25-årigt blockhyresavtal.  
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2.2.9 Gruppbostad Mogrensvägen 
På Mogrensvägen bedrivs gruppbostad enligt LSS som omfattar fem lägenheter. 
Kommunen hyr lokalerna av Hällefors Bostads AB. Personalrum saknas vilket 
utgör ett arbetsmiljöproblem. Det upplevs också vara dålig luft i lokalerna. 
Verksamheten har behov av fler och bättre förrådsutrymmen vilket inte går att 
tillgodose inom befintliga byggnader.  
 
2.2.10 Gruppbostäderna Svalan och Källan 
I anslutning till Björkhaga finns två gruppbostäder enligt LSS; Källan och Svalan, 
med totalt 12 lägenheter som ägs av bostadsbolaget. Gemensamhetsutrymmen och 
toaletter är trånga vilket utgör ett arbetsmiljöproblem för personalen. Trösklar i 
lokalerna försvårar förflyttning med hjälpmedel såsom rullatorer. Lokalerna är 
slitna och i stort behov av underhåll. Utformningen av lokalerna är heller inte 
optimal då gemensamhetsutrymmet inte är centralt beläget, vilket försvårar 
överblick över lokalerna, framförallt nattetid.  
 
2.2.11 Gruppbostad Karlavagnen 
Karlavagnen är en gruppbostad enligt LSS med fem lägenheter som är belägen i 
bostadsområdet Polstjärnan. Personalutrymmena är inte ändamålsenliga då ett litet 
kontor som används för rapportering även fungerar som omklädningsrum. 
Invändigt finns behov av ytskiktsunderhåll och önskemål om anpassningar i 
lokalernas utformning för att bättre tillgodose verksamhetens behov. Det är även 
bristfällig ventilation för matlagning vilket innebär att altandörren i 
gemensamhetsutrymmet måste öppnas vid osande matlagning för att inte 
brandlarmet ska utlösas. Den yttre miljön upplevs som otrygg vilket relateras till 
den sociala situationen i bostadsområdet. Verksamheten saknar förråd för 
förvaring av cyklar, trädgårdsmöbler och liknande.  
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3 Bedömning av framtida lokalbehov 

Det framtida behovet av lokaler för kommunal verksamhet påverkas av en rad 
faktorer som ligger utanför kommunens kontroll. Invånarantal, befolkningens 
ålderssammansättning, antal asylsökande, arbetslöshet, flyttmönster, lagändringar, 
ekonomisk konjunktur och privata utförare på marknaden är exempel på dessa 
faktorer. De kommande tio åren är det tidsperspektiv som är rimligt och 
meningsfullt att bedöma. Det kan sättas i relation till att en nybyggd fastighet ofta 
har en förväntad livslängd på minst 40 år.  
 
Antagandena om befolkningens utveckling grundar sig på tillgängliga prognoser 
från Statistiska centralbyrån, SCB, vilken uppdateras under april månad varje år. 
Enligt den senaste prognosen beräknas befolkningen som helhet minska med 218 
personer mellan åren 2022 och 2032.  
 
Prognos befolkningsmängd Hällefors kommun 2023–2032 

 
Under första halvåret 2022 minskade kommunens folkmängd med 77 personer 
och den totala folkmängden i kommunen uppgick per den sista juni till 6 772 
personer.  
 
3.1 Behov och prognos för den pedagogiska verksamheten 
Nedan presenteras lokalbehoven för den kommunala pedagogiska verksamheten 
under de kommande åren med hänsyn till det kommunala uppdraget samt 
förväntad befolkningsutveckling- och struktur.  
 
3.1.1 Förskola 
Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i kommunen och som 
inte har börjat i förskoleklass eller grundskola. Normalt ska barn erbjudas förskola 
från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel 
vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade. 
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska 
erbjudas förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 
15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd 
i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. 
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda 
förskola i minst 525 timmar om året. 
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Lokalbehoven för kommunens förskoleverksamhet påverkas, förutom av antalet 
barn i kommunen i åldersgruppen 1–5 år, även av arbetslöshet bland föräldrar, 
privata utförares verksamhetskapacitet samt efterfrågandegrad på den kommunala 
förskolan.  
 
Antal födda barn i Hällefors kommun 2000–2021 samt prognos för 2022–2032 

 
Födelsetalen förutspås variera mellan 63 och 67 födda barn per år under 
planperioden. Under första halvåret 2022 uppgick antalet levande födda till 33. 
Prognosen för helåret 2022 uppgår till 65 stycken. Mellan åren 2011 och 2021 
föddes i snitt 64 barn per år. Årets prognos ligger något lägre än tidigare års 
prognoser för antal födda barn. Historiskt sett har födelsetalen varierat mycket 
över tid vilket illustreras i diagrammet ovan. Prognosen för antal födda barn bör 
ses som ett genomsnitt över tid, mer än en exakt uppskattning för enskilda år. 
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Lokalbehoven för kommunens förskoleverksamhet påverkas, förutom av antalet
barn i kommunen i åldersgruppen 1-5 år, även av arbetslöshet bland föräldrar,
privata utförares verksamhetskapacitet samt efterfrågandegrad på den kommunala
förskolan.

Antal födda barn i Hällefors kommun 2000-2021 samt prognos för 2022-2032

Antal födda barn Hällefors Kommun år 2000-2021
med prognos 2022-2032
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Födelsetalen förutspås variera mellan 63 och 67 födda barn per år under
planperioden. Under första halvåret 2022 uppgick antalet levande födda till 33.
Prognosen för helåret 2022 uppgår till 65 stycken. Mellan åren 2011 och 2021
föddes i snitt 64 barn per år. Årets prognos ligger något lägre än tidigare års
prognoser för antal födda barn. Historiskt sett har födelsetalen varierat mycket
över tid vilket illustreras i diagrammet ovan. Prognosen för antal födda barn bör
ses som ett genomsnitt över tid, mer än en exakt uppskattning för enskilda år.

Prognos för antal barn i förskoleålder 1 -5 år Hällefors kommun 2023-2032
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Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer det totala antalet barn i åldern 
1–5 år vara 354 vid årets slut. I skrivande stund är cirka 250 barn inskrivna i den 
kommunala förskolan och cirka 50 hos privata utförare. För barn i förskoleåldern 
prognostiseras en minskning med omkring 18 barn mellan 2022 och 2027, till 
336, för att därefter åter successivt öka till totalt 345 barn år 2032. Det är 19 färre 
barn än vad som prognostiserades 2021.   
 
Historiskt sett är i genomsnitt cirka 80 procent av de barn som är folkbokförda i 
kommunen inskrivna i kommunal förskola. Antal barn per avdelning är i snitt 18 
stycken. Under förutsättning att prognosen slår in och att trenden för nyttjande av 
den kommunala förskolan består kommer behovet av antal avdelningar se ut i 
enlighet med tabellen nedan. 

Från och med 2023 och framåt prognostiserat alltså ett behov av totalt 15 
förskoleavdelningar. I dagsläget finns 16 avdelningar inom den kommunala 
förskolan, fyra i Grythyttan och 12 i Hällefors. Lokalerna på förskolan 
Smultronstället i Hurtigtorpet ägs av kommunen och kan lämnas av förskolan med 
kort varsel. Vad dessa lokaler i så fall ska användas till bör utredas.  
 
Om antalet platser hos privata utförare skulle utökas kommer den kommunala 
förskolans överkapacitet att bli större. Lokalerna på Lärkan 1 och 2 med totalt sex 
avdelningar hyrs av Statens bostadsomvandling via ett hyresavtal som löper till 
och med sista juli 2036. Den nybyggda förskolan Lärkan 3 möjliggör, tack vare 
sin byggnadstyp, avveckling av enstaka avdelningar om de framtida lokalbehoven 
skulle minska mer än prognostiserat.  
 
3.1.2 Grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg 
Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. 
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. 
När elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser kan åldersblandade 
klasser med till exempel årskurs 1–2 skapas. Åldersblandade klasser kan även 
skapas av pedagogiska skäl. 

 
Förskoleklass är en egen skolform som omfattar 525 timmar per år. Kommunen 
måste erbjuda alla sexåringar plats i förskoleklass. Skolformen är obligatorisk och 
verksamheten är avgiftsfri. Förskoleklasserna finns i skolans lokaler.  

 
Skolbarnsomsorg skall erbjudas alla barn från förskoleklass upp 
till 12 års ålder. Skolbarnsomsorgen organiseras som fritidshem där barnen 
är inskrivna och betalar en avgift upp till årskurs 3. Från årskurs 4 till årskurs 6 
skall kommunen erbjuda plats men fritidshemsverksamheten kan organiseras som 
en öppen verksamhet, så kallad fritidsklubb, där barnen deltar när de så önskar 
utan att vara inskrivna. Föräldrarna betalar en mindre avgift för mellanmål och 
material. Fritidshemmen finns i skolornas lokaler. 
 
 
Prognos för antal barn i grundskolan 6–15 år Hällefors kommun 2023–2032 
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Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer det totala antalet barn i åldern
1-5 år vara 354 vid årets slut. I skrivande stund är cirka 250 barn inskrivna i den
kommunala förskolan och cirka 50 hos privata utförare. För barn i förskoleåldern
prognostiseras en minskning med omkring 18 barn mellan 2022 och 2027, till
336, för att därefter åter successivt öka till totalt 345 barn år 2032. Det är 19 färre
barn än vad som prognostiserades 2021.

Historiskt sett är i genomsnitt cirka 80 procent av de barn som är folkbokförda i
kommunen inskrivna i kommunal förskola. Antal barn per avdelning är i snitt 18
stycken. Under förutsättning att prognosen slår in och att trenden för nyttjande av
den kommunala förskolan består kommer behovet av antal avdelningar se ut i
enlighet med tabellen nedan.

Behov av antal avdelningar barnomsorg."

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Totaltantalbarn1-5 år 354 342 347 337 341 336 337 338 340 343 345

Antalbarni komm.förskola 283 274 278 2 7 ( ] 273 269 270 no 272 274 276

Antal avdelningar 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Antagande om 80 % nyttjandegrad av den kommunala försko{an och 18 barn/ avdelning i snitt

Från och med 2023 och framåt prognostiserat alltså ett behov av totalt 15
förskoleavdelningar. I dagsläget finns 16 avdelningar inom den kommunala
förskolan, fyra i Grythyttan och 12 i Hällefors. Lokalerna på förskolan
Smultronstället i Hurtigtorpet ägs av kommunen och kan lämnas av förskolan med
kort varsel. Vad dessa lokaler i så fall ska användas till bör utredas.

Om antalet platser hos privata utförare skulle utökas kommer den kommunala
förskolans överkapacitet att bli större. Lokalerna på Lärkan l och 2 med totalt sex
avdelningar hyrs av Statens bostadsomvandling via ett hyresavtal som löper till
och med sista juli 2036. Den nybyggda förskolan Lärkan 3 möjliggör, tack vare
sin byggnadstyp, avveckling av enstaka avdelningar om de framtida lokalbehoven
skulle minska mer än prognostiserat.

3.1.2 Grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg
Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs l till årskurs 9.
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat.
När elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser kan åldersblandade
klasser med till exempel årskurs 1-2 skapas. Åldersblandade klasser kan även
skapas av pedagogiska skäl.

Förskoleklass är en egen skolform som omfattar 525 timmar per år. Kommunen
måste erbjuda alla sexåringar plats i förskoleklass. Skolformen är obligatorisk och
verksamheten är avgiftsfri. Förskoleklasserna finns i skolans lokaler.

Skolbarnsomsorg skall erbjudas alla barn från förskoleklass upp
till 12 års ålder. Skolbarnsomsorgen organiseras som fritidshem där barnen
är inskrivna och betalar en avgift upp till årskurs 3. Från årskurs 4 till årskurs 6
skall kommunen erbjuda plats men fritidshemsverksamheten kan organiseras som
en öppen verksamhet, så kallad fritidsklubb, där barnen deltar när de så önskar
utan att vara inskrivna. Föräldrarna betalar en mindre avgift för mellanmål och
material. Fritidshemmen finns i skolornas lokaler.

Prognos för antal barn i grundskolan 6-15 år Hällefors kommun 2023-2032
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I skrivande stund finns totalt 753 elever inskrivna i grundskolan. Enligt prognosen 
kommer elevantalet i grundskolan minska en aning under planperioden för att år 
2032 uppgå till 723 stycken, det vill säga 30 färre elever än idag.  
 
Det finns två grundskolor i kommunen; Grythyttans skola med årskurserna F-6 
samt Klockarhagsskolan i Hällefors med årskurserna F-9. Prognosen för antal 
barn i grundskoleålder ger ett behov av tre paralleller i respektive årskurs på 
Klockarhagsskolan. Det betyder att den modulbyggnad om drygt 1 000 
kvadratmeter som finns på Hemgårdsvägen kommer att behövas under hela 
planperioden. Det innebär ett problem då byggnaden står på ett tillfälligt bygglov 
som löper till och med 2023-05-31 och därefter kan förlängas maximalt fem år. 
Om behovet kvarstår efter planperioden och andra förlängningen av det tillfälliga 
bygglovet behöver en ny detaljplan för området tas fram. För att modulbyggnaden 
ska kunna avvecklas skulle klassantalet behöva minska till två parallellklasser i 
årskurs 1–6, vilket motsvarar en minskning med omkring 120 elever i dessa 
åldrar.    

 
3.1.3 Grundsärskola 
Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning en, till varje elev, anpassad utbildning som så långt som 
möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer 
grundsärskolans kursplaner för ämnen och de som inte uppfyller kunskapskraven 
för dessa följer kursplaner för ämnesområden. 

 
Ett mål för grundsärskolans verksamhet är att den så långt som möjligt inkluderas 
i kommunens övriga skolverksamhet. Ambitionen är att ordna egen verksamhet i 
kommunen utifrån elevernas behov och därmed minska antalet köpta platser i 
annan kommun. Grundsärskolan med tillhörande fritidshem/LSS-verksamhet 
finns i Hällefors. Fritidshemmen finns i skolan och flera lokaler samutnyttjas och 
används under del av dagen till skolverksamhet och därefter till fritidsverksamhet. 
Yngre elever är ofta inkluderade i grundskolans ordinarie fritidsverksamhet. 
Elever i grundsärskolan har skolplikt i nio år. Om de inte når målen erbjuds de 
möjligheten att förlänga sin skolgång med ett till två år. Verksamheten strävar 
efter att så långt det är möjligt integrera eleverna i ordinarie klasser. 
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I skrivande stund finns totalt 753 elever inskrivna i grundskolan. Enligt prognosen
kommer elevantalet i grundskolan minska en aning under planperioden för att år
2032 uppgå till 723 stycken, det vill säga 30 färre elever än idag.

Det finns två grundskolor i kommunen; Grythyttans skola med årskurserna F-6
samt Klockarhagsskolan i Hällefors med årskurserna F-9. Prognosen för antal
barn i grundskoleålder ger ett behov av tre paralleller i respektive årskurs på
Klockarhagsskolan. Det betyder att den modulbyggnad om drygt l 000
kvadratmeter som finns på Hemgårdsvägen kommer att behövas under hela
planperioden. Det innebär ett problem då byggnaden står på ett tillfälligt bygglov
som löper till och med 2023-05-31 och därefter kan förlängas maximalt fem år.
Om behovet kvarstår efter planperioden och andra förlängningen av det tillfälliga
bygglovet behöver en ny detaljplan för området tas fram. För att modulbyggnaden
ska kunna avvecklas skulle klassantalet behöva minska till två parallellklasser i
årskurs 1-6, vilket motsvarar en minskning med omkring 120 elever i dessa
åldrar.

3.1.3 Grundsärskola
Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med
utvecklingsstörning en, till varje elev, anpassad utbildning som så långt som
möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer
grundsärskolans kursplaner för ämnen och de som inte uppfyller kunskapskraven
för dessa följer kursplaner för ämnesområden.

Ett mål för grundsärskolans verksamhet är att den så långt som möjligt inkluderas
i kommunens övriga skolverksamhet. Ambitionen är att ordna egen verksamhet i
kommunen utifrån elevernas behov och därmed minska antalet köpta platser i
annan kommun. Grundsärskolan med tillhörande fritidshem/LSS-verksamhet
finns i Hällefors. Fritidshemmen finns i skolan och flera lokaler samutnyttjas och
används under del av dagen till skolverksamhet och därefter till fritidsverksamhet.
Yngre elever är ofta inkluderade i grundskolans ordinarie fritidsverksamhet.
Elever i grundsärskolan har skolplikt i nio år. Om de inte når målen erbjuds de
möjligheten att förlänga sin skolgång med ett till två år. Verksamheten strävar
efter att så långt det är möjligt integrera eleverna i ordinarie klasser.
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Prognosen för antal barn i grundskoleålder bedöms inte föranleda ändrade 
lokalbehov för verksamheten i stort. 
 
3.1.4 Gymnasieskola 
Inom gymnasieskolan i Hällefors kommun finns följande gymnasieprogram: 

• Restaurang och livsmedelsprogrammet   
• Introduktionsprogrammet 
• Industritekniska programmet 
• Teknikprogrammet   
• Naturvetenskapsprogrammet  
• Samhällsvetenskapsprogrammet  

 
På industritekniska programmet är karaktärsämnen förlagda till Rinman 
Educations lokaler på Ovakos industriområde. Kärnämnesstudierna är förlagda till 
Pihlskolan. Omkring 50 procent av alla elever i kommunen väljer i dagsläget att 
läsa gymnasieutbildning i annan kommun.  
 
Prognos för antal i gymnasieålder 16–18 år Hällefors kommun 2023-2032 

 
 
Vid höstterminens start 2022 är 108 elever i åldrarna 16–18 år inskrivna vid 
kommunens gymnasieskola.  Förvaltningen bedömer med hänsyn till 
invånarstrukturen och det faktum att många familjer inte har ekonomiska 
förutsättningar att skaffa lägenheter till sina gymnasieungdomar samt med långa 
pendlingsavstånd till andra utbildningsorter, att en större andel elever kommer att 
genomföra sin gymnasieutbildning i kommunen de kommande åren.  
 
Det totala elevunderlaget i kommunen bedöms öka med totalt 8 personer mellan 
åren 2022 och 2032 med en topp år 2025 på 225 stycken. Noteras kan att det i 
föregående års prognos antogs vara 248 år 2025. Inom ramen för den projektering 
inför en eventuell renovering som pågår kommer begränsande faktorer som 
exempelvis antal toaletter och dimensionerande luftmängder att ses över för att 
upprätthålla en flexibilitet i den typen av parametrar.  
 
 
3.1.5 Vuxenutbildning 
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Prognosen för antal barn i grundskoleålder bedöms inte föranleda ändrade
lokalbehov för verksamheten i stort.

3.1.4 Gymnasieskola
Inom gymnasieskolan i Hällefors kommun finns följande gymnasieprogram:

• Restaurang och livsmedelsprogrammet
• Introduktionsprogrammet
• Industritekniska programmet
• Teknikprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet

På industritekniska programmet är karaktärsämnen förlagda till Rinman
Educations lokaler på Ovakos industriområde. Kärnämnesstudierna är förlagda till
Pihlskolan. Omkring 50 procent av alla elever i kommunen väljer i dagsläget att
läsa gymnasieutbildning i annan kommun.

Prognos för antal i gymnasieålder 16-18 år Hällefors kommun 2023-2032
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Vid höstterminens start 2022 är l 08 elever i åldrarna 16-18 år inskrivna vid
kommunens gymnasieskola. Förvaltningen bedömer med hänsyn till
invånarstrukturen och det faktum att många familjer inte har ekonomiska
förutsättningar att skaffa lägenheter till sina gymnasieungdomar samt med långa
pendlingsavstånd till andra utbildningsorter, att en större andel elever kommer att
genomföra sin gymnasieutbildning i kommunen de kommande åren.

Det totala elevunderlaget i kommunen bedöms öka med totalt 8 personer mellan
åren 2022 och 2032 med en topp år 2025 på 225 stycken. Noteras kan att det i
föregående års prognos antogs vara 248 år 2025. Inom ramen för den projektering
inför en eventuell renovering som pågår kommer begränsande faktorer som
exempelvis antal toaletter och dimensionerande luftmängder att ses över för att
upprätthålla en flexibilitet i den typen av parametrar.

3.1.5 Vuxenutbildning
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Inom den kommunala vuxenutbildningen i Hällefors kommun finns följande 
utbildningar: 

• Grundläggande vuxenutbildning (Grh) syftar till att ge vuxna sådana 
kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och 
arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. 

• Gymnasial vuxenutbildning (KvGy) skall ge vuxna kunskaper och 
färdigheter, som motsvarar de som ungdomar kan få genom 
gymnasieskolan.  

• Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna nyanlända invandrare 
grundläggande kunskaper i svenska språket.  

• Särvux, syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper och 
färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få i särskolan. 

 
I nuläget är 128 studerande, varav 51 inom SFI, inskrivna i den kommunala 
vuxenutbildningen. Inskrivning sker löpande under året. Antal personer inom 
grundvux och gymnasievux har de senaste åren legat relativt stabilt och de totala 
lokalbehoven för verksamheten bedöms inte påverkas inom planperioden.   
 
Inom vuxenutbildningen bedrivs också Lärcentra som erbjuder personer inom 
vuxenutbildningen pedagogiskt stöd men även distansstudier och distanstentamen. 
Lärcentra kommer att anslutas till Nitus5 vilket kommer att ge studerande vid 
olika lärosäten möjligheten att genomföra tentamen på Lärcentra vilket innebär att 
studerande inte behöver genomföra långa resor för att skriva tentamen. Trenden i 
riket är att möjligheterna till distansstudier ökar på alla utbildningsnivåer och 
förvaltningen bedömer att verksamheten fyller en viktig funktion för den framtida 
arbetskraftsförsörjningen. Verksamheten inryms i nyrenoverade lokaler i den östra 
flygeln på gamla kommunhuset.  
 
3.1.6 Kulturskola 
Kulturskolan ska enligt skolplanen erbjuda barn och ungdomar möjlighet att 
prova och utveckla förutsättningar inom instrument, ensemble, sång- och 
körverksamhet. Kommunens kulturskoleverksamhet är bredare med undervisning 
även i drama och dans.  Kulturskolan samarbetar med grundskolan med projekt 
och gruppundervisning då en målsättning är att nå ut till alla barn i kommunen. 

 
Kulturskolans lokalbehov tillgodoses i lokaler i souterrängplanet i Folkets hus och 
det finns i dagsläget inget som tyder på att verksamhetens lokalbehov kommer att 
förändras inom planperioden. 

 
3.2 Behov och prognos för den sociala verksamheten 
Nedan presenteras prognos och förväntad utveckling av lokalbehov kopplade till 
kommunens sociala verksamhet. 

 
3.2.1 Individ- och familjeomsorg 
Individ- och familjeomsorgen är uppdelad på två enheter som är samlokaliserade. 
Den ena, Individ- och familjeomsorgen inkluderar traditionell socialtjänst och 
familjerätt och den andra enheten, Försörjningsenheten inkluderar, 
myndighetsutövning för äldreomsorg och funktionshinder, försörjningsstöd samt 
arbetsmarknadsenhet. Försörjningsenheten upplåter även lokaler till 
Arbetsförmedlingens handläggare ett par dagar per vecka för lokala 
brukarkontakter. Verksamheten inrymmer mottagning, handläggning och insatser 
riktat mot individer med sociala problem och ekonomisk utsatthet i kommunen. 

 
5 Nätverket för kommunala Lärcentra 
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Inom den kommunala vuxenutbildningen i Hällefors kommun finns följande
utbildningar:

• Grundläggande vuxenutbildning (Grh) syftar till att ge vuxna sådana
kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och
arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra fortsatta studier.

• Gymnasial vuxenutbildning (KvGy) skall ge vuxna kunskaper och
färdigheter, som motsvarar de som ungdomar kan få genom
gymnasieskolan.

• Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna nyanlända invandrare
grundläggande kunskaper i svenska språket.

• Särvux, syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper och
färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få i särskolan.

I nuläget är 128 studerande, varav 51 inom SFI, inskrivna i den kommunala
vuxenutbildningen. Inskrivning sker löpande under året. Antal personer inom
grundvux och gymnasievux har de senaste åren legat relativt stabilt och de totala
lokalbehoven för verksamheten bedöms inte påverkas inom planperioden.

Inom vuxenutbildningen bedrivs också Lärcentra som erbjuder personer inom
vuxenutbildningen pedagogiskt stöd men även distansstudier och distanstentamen.
Lärcentra kommer att anslutas till Nitus5vilket kommer att ge studerande vid
olika lärosäten möjligheten att genomföra tentamen på Lärcentra vilket innebär att
studerande inte behöver genomföra långa resor för att skriva tentamen. Trenden i
riket är att möjligheterna till distansstudier ökar på alla utbildningsnivåer och
förvaltningen bedömer att verksamheten fyller en viktig funktion för den framtida
arbetskraftsförsörjningen. Verksamheten inryms i nyrenoverade lokaler i den östra
flygeln på gamla kommunhuset.

3.1.6 Kulturskola
Kulturskolan ska enligt skolplanen erbjuda barn och ungdomar möjlighet att
prova och utveckla förutsättningar inom instrument, ensemble, sång- och
körverksamhet. Kommunens kulturskoleverksamhet är bredare med undervisning
även i drama och dans. Kulturskolan samarbetar med grundskolan med projekt
och gruppundervisning då en målsättning är att nå ut till alla barn i kommunen.

Kulturskolans lokalbehov tillgodoses i lokaler i souterrängplanet i Folkets hus och
det finns i dagsläget inget som tyder på att verksamhetens lokalbehov kommer att
förändras inom planperioden.

3.2 Behov och prognos för den sociala verksamheten
Nedan presenteras prognos och förväntad utveckling av lokalbehov kopplade till
kommunens sociala verksamhet.

3.2.1 Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen är uppdelad på två enheter som är samlokaliserade.
Den ena, Individ- och familjeomsorgen inkluderar traditionell socialtjänst och
familjerätt och den andra enheten, Försörjningsenheten inkluderar,
myndighetsutövning för äldreomsorg och funktionshinder, försörjningsstöd samt
arbetsmarknadsenhet. Försörjningsenheten upplåter även lokaler till
Arbetsförmedlingens handläggare ett par dagar per vecka för lokala
brukarkontakter. Verksamheten inrymmer mottagning, handläggning och insatser
riktat mot individer med sociala problem och ekonomisk utsatthet i kommunen.

5 Nätverket för kommunala Lärcentra
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Förvaltningen bedömer inte att den prognosticerade befolkningsutvecklingen 
inom planperioden föranleder ändrade lokalbehov för verksamheten.  
 
3.2.2 Funktionsstöd 
Funktionsnedsattas behov av stöd och service tillgodoses i huvudsak av 
kommunen enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Funktionsnedsatta kan också få insatser enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL. 
 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp han eller 
hon behöver. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen, som 
personlig assistans, avlösning, hjälp i hemmet, bostad med särskild service, 
bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst. 

 
3.2.2.1 Bostad enligt LSS 

I huvudsak beskrivs tre former av bostäder i förarbeten till lagstiftningen: 
• gruppbostad, 
• servicebostad, 
• annan särskilt anpassad bostad. 
 

Gruppbostad och servicebostad är två olika former av bostäder med särskild 
service för vuxna, Där ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket däremot inte 
ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Den sistnämnda kan dock 
kombineras med hemtjänst- eller boendestödinsatser. 
 
Kommunen erbjuder endast boendeplatser i gruppbostad i egen regi. Plats i andra 
boendeformer köps via andra vårdgivare. Behovet av antal platser i gruppbostad 
har varit relativt konstant i kommunen under åren 2013–2019 och har varierat 
mellan 21 och 22 platser.  
 
I rapporten ”Ett gott liv” (Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för 
personer med utvecklingsstörning, Riksförbundet FUB, 2014) framkommer att en 
viktig slutsats i planerandet av boendefrågor enligt LSS är att inte tänka i 
standardlösningar. Personer med utvecklingsstörning är, som alla andra, unika vad 
gäller personlighet och intressen. Förmågor och svårigheter till följd av bland 
annat grad av funktionsnedsättning, ser olika ut och därmed varierar också 
behovet av samhällets stöd. Därtill kommer att behovet av stöd ofta förändras över 
tid.  
 
För att minska antalet externt köpta vårdplatser ser förvaltningen ett behov av att 
differentiera befintliga boenden i kommunen för att kunna erbjuda boende för alla 
innevånare med särskilt stödbehov utifrån LSS. En sådan omställning bedöms 
gynna kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv men framförallt gynna brukare 
som genom detta kan erbjudas bättre anpassade boenden i sin hemkommun 
oavsett funktionshinder eller stödbehov. Förvaltningen arbetar i skrivande stund 
med frågan. 
 

3.2.2.2 Daglig verksamhet enligt LSS 
Daglig verksamhet enligt LSS erbjuds personer i yrkesverksam ålder som 
omfattas av LSS och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
Lokalbehovet för verksamheten bedöms inte påverkas av den förutspådda 
befolkningsutvecklingen under planperioden.   
3.2.3 Äldreomsorg 
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Förvaltningen bedömer inte att den prognosticerade befolkningsutvecklingen
inom planperioden föranleder ändrade lokalbehov för verksamheten.

3.2.2 Funktionsstöd
Funktionsnedsattas behov av stöd och service tillgodoses i huvudsak av
kommunen enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Funktionsnedsatta kan också få insatser enligt Socialtjänstlagen
(2001:453), SoL.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp han eller
hon behöver. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen, som
personlig assistans, avlösning, hjälp i hemmet, bostad med särskild service,
bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

3.2.2.1 Bostad enligt LSS
I huvudsak beskrivs tre former av bostäder i förarbeten till lagstiftningen:

• gruppbostad,
• servicebostad,
• annan särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad och servicebostad är två olika former av bostäder med särskild
service för vuxna, Där ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket däremot inte
ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Den sistnämnda kan dock
kombineras med hemtjänst- eller boendestödinsatser.

Kommunen erbjuder endast boendeplatser i gruppbostad i egen regi. Plats i andra
boendeformer köps via andra vårdgivare. Behovet av antal platser i gruppbostad
har varit relativt konstant i kommunen under åren 2013-2019 och har varierat
mellan 21 och 22 platser.

I rapporten "Ett gott liv" (Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för
personer med utvecklingsstöming, Riksförbundet FUB, 2014) framkommer att en
viktig slutsats i planerandet av boendefrågor enligt LSS är att inte tänka i
standardlösningar. Personer med utvecklingsstöming är, som alla andra, unika vad
gäller personlighet och intressen. Förmågor och svårigheter till följd av bland
annat grad av funktionsnedsättning, ser olika ut och därmed varierar också
behovet av samhällets stöd. Därtill kommer att behovet av stöd ofta förändras över
tid.

För att minska antalet externt köpta vårdplatser ser förvaltningen ett behov av att
differentiera befintliga boenden i kommunen för att kunna erbjuda boende för alla
innevånare med särskilt stödbehov utifrån LSS. En sådan omställning bedöms
gynna kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv men framförallt gynna brukare
som genom detta kan erbjudas bättre anpassade boenden i sin hemkommun
oavsett funktionshinder eller stödbehov. Förvaltningen arbetar i skrivande stund
med frågan.

3.2.2.2 Daglig verksamhet enligt LSS
Daglig verksamhet enligt LSS erbjuds personer i yrkesverksam ålder som
omfattas av LSS och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Lokalbehovet för verksamheten bedöms inte påverkas av den förutspådda
befolkningsutvecklingen under planperioden.
3.2.3 Äldreomsorg



23(29) 

 

Äldreomsorg bedrivs av kommunen med målet att äldre personer ska kunna leva 
ett kvalitativt och självständigt liv i trygghet. Äldreomsorg bedrivs genom 
hemtjänstinsatser i ordinärt boende, det vill säga i den enskildes hem, i särskilt 
boende för äldre, genom korttidsvård samt i form av riktade 
rehabiliteringsinsatser.  
 
I vardagstal används ibland äldreboende som ett samlingsbegrepp för ett boende 
för den som blivit för gammal och sjuk för att klara sig själv. I praktiken krävs en 
demens- eller somatisk sjukdom, som är så omfattande att individen inte bedöms 
klara sig i det ordinära boendet trots daglig hemtjänstinsats, för att få plats på ett 
särskilt boende, även kallat vård- och omsorgsboende. Alla som uppfyller dessa 
kriterier har rätt till en plats men har också rätt att bo kvar i sin privata bostad.  
 
Nedan följer en kort redogörelse för olika boendeformer för äldre. 
 

3.2.3.1 Ordinärt boende med hemtjänstinsatser 
Grundtanken är att individen ska kunna bo kvar i sitt privata boende, även kallat 
ordinärt boende, under hela livet. Det finns idag stora möjligheter att bo kvar i 
hemmet med stöd från samhället i form av hemtjänst och olika former av 
anpassning av boendet, vilket ligger i linje med önskemål från många äldre. 
Möjligheterna att upprätthålla en god omvårdnad i det egna hemmet beror dock 
till stor del på hur detta är utformat och anpassat. Bostadsanpassningsbidrag är ett 
kommunalt bidrag för anpassningar i hemmet för den som har en 
funktionsnedsättning, men bostadens utformning ger en begräsning i vilka 
anpassningar som är möjliga att genomföra.  
 
Ett bostadsbestånd med hög tillgänglighet på den ordinarie bostadsmarknaden, till 
exempel trygghets- eller seniorboende, ger goda förutsättningar för kvarboende 
även för den med omfattande omvårdnadsbehov. 
 
Lokalbehoven för kommunens hemtjänst handlar om personalutrymmen och 
utrymmen för administrativ personal och hemsjukvård. Mindre volymförändringar 
i verksamheten påverkar inte lokalbehoven men vid stora volymförändringar 
ändras verksamhetens behov av lokaler. Vissa delar av hemtjänsten är bilintensiva 
varför samplanering med goda parkeringsmöjligheter är nödvändiga. 
Lokalbehoven för verksamheten bedöms inte förändras i någon större omfattning 
under planperioden.  
 

3.2.3.2 Särskilt boende för äldre 
När äldre personer blir beroende av vårdinsatser och inte längre kan tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå i det ordinära boendet med hemtjänstinsatser ska 
kommunen enligt Socialtjänstlagen (SoL) erbjuda särskilda boendeformer för 
äldre.6 För att få flytta till ett särskilt boende för äldre krävs ett biståndsbeslut av 
kommunen. I det särskilda boendet bor individen med eget hyreskontrakt i en 
fullvärdig bostad. Tanken är att en plats på ett särskilt boende ska vara så likt ett 
permanent boende som möjligt.7 Hällefors kommun har två särskilda boenden för 
äldre; Gillersgården och Fyrklövern, totalt 94 platser inklusive platser för 
korttidsvård. 
 

 
6 Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2019, Socialstyrelsen, 2019, s 100 
7 Strategier för vård- och omsorgsboenden, Sveriges kommuner och landsting, 2015, s 12 
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Äldreomsorg bedrivs av kommunen med målet att äldre personer ska kunna leva
ett kvalitativt och självständigt liv i trygghet. Äldreomsorg bedrivs genom
hemtjänstinsatser i ordinärt boende, det vill säga i den enskildes hem, i särskilt
boende för äldre, genom korttidsvård samt i form av riktade
rehabiliteringsinsatser.

I vardagstal används ibland äldreboende som ett samlingsbegrepp för ett boende
för den som blivit för gammal och sjuk för att klara sig själv. I praktiken krävs en
demens- eller somatisk sjukdom, som är så omfattande att individen inte bedöms
klara sig i det ordinära boendet trots daglig hemtjänstinsats, för att få plats på ett
särskilt boende, även kallat vård- och omsorgsboende. Alla som uppfyller dessa
kriterier har rätt till en plats men har också rätt att bo kvar i sin privata bostad.

Nedan följer en kort redogörelse för olika boendeformer för äldre.

3.2.3.1 Ordinärt boende med hemtjänstinsatser
Grundtanken är att individen ska kunna bo kvar i sitt privata boende, även kallat
ordinärt boende, under hela livet. Det finns idag stora möjligheter att bo kvar i
hemmet med stöd från samhället i form av hemtjänst och olika former av
anpassning av boendet, vilket ligger i linje med önskemål från många äldre.
Möjligheterna att upprätthålla en god omvårdnad i det egna hemmet beror dock
till stor del på hur detta är utformat och anpassat. Bostadsanpassningsbidrag är ett
kommunalt bidrag för anpassningar i hemmet för den som har en
funktionsnedsättning, men bostadens utformning ger en begräsning i vilka
anpassningar som är möjliga att genomföra.

Ett bostadsbestånd med hög tillgänglighet på den ordinarie bostadsmarknaden, till
exempel trygghets- eller seniorboende, ger goda förutsättningar för kvarboende
även för den med omfattande omvårdnadsbehov.

Lokalbehoven för kommunens hemtjänst handlar om personalutrymmen och
utrymmen för administrativ personal och hemsjukvård. Mindre volymförändringar
i verksamheten påverkar inte lokalbehoven men vid stora volymförändringar
ändras verksamhetens behov av lokaler. Vissa delar av hemtjänsten är bilintensiva
varför samplanering med goda parkeringsmöjligheter är nödvändiga.
Lokalbehoven för verksamheten bedöms inte förändras i någon större omfattning
under planperioden.

3.2.3.2 Särskilt boende för äldre
När äldre personer blir beroende av vårdinsatser och inte längre kan tillförsäkras
en skälig levnadsnivå i det ordinära boendet med hemtjänstinsatser ska
kommunen enligt Socialtjänstlagen (SoL) erbjuda särskilda boendeformer för
äldre.6För att få flytta till ett särskilt boende för äldre krävs ett biståndsbeslut av
kommunen. I det särskilda boendet bor individen med eget hyreskontrakt i en
fullvärdig bostad. Tanken är att en plats på ett särskilt boende ska vara så likt ett
permanent boende som möjligt.7 Hällefors kommun har två särskilda boenden för
äldre; Gillersgården och Fyrklövern, totalt 94 platser inklusive platser för
korttidsvård.

6 Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2019, Socialstyrelsen, 2019, s 100
7 Strategier för vård- och omsorgsboenden, Sveriges kommuner och landsting, 2015, s 12
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Med hänsyn till den demografiska utvecklingen och trenden de senaste åren 
bedöms 86 platser vara tillräckligt för att täcka behoven av vård- och 
omsorgsplatser på sikt.  
Kommunen saknar i dagsläget specifika boendeplatser för personer med 
exempelvis alkoholberoende vilket många gånger medför problem för andra 
vårdtagare och personal i form av obehöriga som tar sig in i lokalerna och det kan 
uppstå hot och våldsamma situationer. Förvaltningen kommer att se över 
möjligheterna att inrätta en särskild boendeavdelning för personer med särskilda 
behov såsom psykisk ohälsa och missbruk. 
 

3.2.3.3 Biståndsbedömt trygghetsboende 
En ny biståndsbedömd särskild boendeform infördes i april 2019;  
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Insatsen syftar till att öka tryggheten  
för äldre personer som inte är trygga med att bo kvar hemma. Målgruppen 
för insatsen behöver inte vård och omsorg dygnet runt, utan insatsen syftar 
till att bryta isolering och öka tryggheten genom bland annat gemensamma 
måltider och aktiviteter.8 I Hällefors kommun finns inget biståndsbedömt 
trygghetsboende och behoven av ett sådant boende bedöms som lågt. 
 

3.2.3.4 Trygghetsboende utan biståndsbeslut 
Begreppet trygghetsboende lanserades av Äldreomsorgsdelegationen i 
utredningen Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Trygghetsbostäder tillhandahålls 
på den ordinarie bostadsmarknaden men riktar sig till personer över en viss ålder 
där trygghet, tillgänglighet och gemenskap är viktiga faktorer. Boverket beskriver 
trygghetsboende som en så kallad mellanboendeform som överbryggar glappet 
mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg.9 I kommunen 
finns trygghetsboenden utan biståndsbeslut på Gamla Björkhaga och på Sörgården 
i Grythyttan. 

 
3.2.3.5  Seniorbostäder 

Seniorbostäder erbjuds på den ordinarie bostadsmarknaden för personer över en 
viss ålder, till exempel 55 eller 65 år. Bostäderna är ofta utformade utifrån äldres 
behov av tillgänglighet. I övrigt kan utformningen och graden av gemensamma 
utrymmen variera. På vissa seniorboenden finns en gemensamhetslokal för olika 
aktiviteter som de boende i första hand själva ska svara för. Det kan också finnas 
kök och matsal för gemensam matlagning och umgänge. Både kommunen och det 
kommunala bostadsbolaget erbjuder seniorbostäder. Kommunens seniorboende är 
avsett för personer som fyllt 65 år. Bostadsbolagets seniorlägenheter är avsett för 
personer som fyllt 55 år.  
 

3.2.3.6 Korttidsplatser och dagverksamhet 
Personer som behöver exempelvis rehabilitering, omvårdnad under en begränsad 
tid, växelvård eller avlösning för närstående kan erbjudas en korttidsplats på ett 
särskilt boende, vilket är en biståndsbeslutad insats med avsikt att ge vård och 
omsorg hela dygnet till personer med ett mindre varaktigt behov.  
 
Dagverksamhet är ingen boendeform men kan vara en viktig förutsättning för 
kvarboende. Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats som består av 
sysselsättning, behandling eller rehabilitering på en plats utanför den egna 
bostaden.10 
 

 
8 Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2019, Socialstyrelsen, 2019, s 100 
9 boverket.se 
10 Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport, Socialstyrelsen, 2019, s 100–101 
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Med hänsyn till den demografiska utvecklingen och trenden de senaste åren
bedöms 86 platser vara tillräckligt för att täcka behoven av vård- och
omsorgsplatser på sikt.
Kommunen saknar i dagsläget specifika boendeplatser för personer med
exempelvis alkoholberoende vilket många gånger medför problem för andra
vårdtagare och personal i form av obehöriga som tar sig in i lokalerna och det kan
uppstå hot och våldsamma situationer. Förvaltningen kommer att se över
möjligheterna att inrätta en särskild boendeavdelning för personer med särskilda
behov såsom psykisk ohälsa och missbruk.

3.2.3.3 Biståndsbedömt trygghetsboende
En ny biståndsbedömd särskild boendeform infördes i april 2019;
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Insatsen syftar till att öka tryggheten
för äldre personer som inte är trygga med att bo kvar hemma. Målgruppen
för insatsen behöver inte vård och omsorg dygnet runt, utan insatsen syftar
till att bryta isolering och öka tryggheten genom bland annat gemensamma
måltider och aktiviteter.8 I Hällefors kommun finns inget biståndsbedömt
trygghetsboende och behoven av ett sådant boende bedöms som lågt.

3.2.3.4 Trygghetsboende utan biståndsbeslut
Begreppet trygghetsboende lanserades av Äldreomsorgsdelegationen i
utredningen Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Trygghetsbostäder tillhandahålls
på den ordinarie bostadsmarknaden men riktar sig till personer över en viss ålder
där trygghet, tillgänglighet och gemenskap är viktiga faktorer. Boverket beskriver
trygghetsboende som en så kallad mellanboendeform som överbryggar glappet
mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg.9 I kommunen
finns trygghetsboenden utan biståndsbeslut på Gamla Björkhaga och på Sörgården
i Grythyttan.

3.2.3.5 Seniorbostäder
Seniorbostäder erbjuds på den ordinarie bostadsmarknaden för personer över en
viss ålder, till exempel 55 eller 65 år. Bostäderna är ofta utformade utifrån äldres
behov av tillgänglighet. I övrigt kan utformningen och graden av gemensamma
utrymmen variera. På vissa seniorboenden finns en gemensamhetslokal för olika
aktiviteter som de boende i första hand själva ska svara för. Det kan också finnas
kök och matsal för gemensam matlagning och umgänge. Både kommunen och det
kommunala bostadsbolaget erbjuder seniorbostäder. Kommunens seniorboende är
avsett för personer som fyllt 65 år. Bostadsbolagets seniorlägenheter är avsett för
personer som fyllt 55 år.

3.2.3.6 Korttidsplatser och dagverksamhet
Personer som behöver exempelvis rehabilitering, omvårdnad under en begränsad
tid, växelvård eller avlösning för närstående kan erbjudas en korttidsplats på ett
särskilt boende, vilket är en biståndsbeslutad insats med avsikt att ge vård och
omsorg hela dygnet till personer med ett mindre varaktigt behov.

Dagverksamhet är ingen boendeform men kan vara en viktig förutsättning för
kvarboende. Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats som består av
sysselsättning, behandling eller rehabilitering på en plats utanför den egna
bostaden.'?

8 Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2019, Socialstyrelsen, 2019, s 100
9 boverket.se
10 Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport, Socialstyrelsen, 2019, s l 00-10l
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Hällefors kommun erbjuder två olika dagverksamheter, en för personer med 
somatisk sjukdom och en för personer med demenssjukdom. Den ena 
verksamheten inryms i bottenvåningen på Gamla Björkhaga och den andra på 
bottenvåningen i Nya Björkhaga. I samband med förstudie om nybyggnation av 
vård- och omsorgsboende ses även möjligheterna att flytta dagrehabverksamheten. 
Det skulle innebära en ökad trygghet i vården av framför allt dementa, vilket i sin 
tur skulle förbättra avlastningen för anhöriga till dessa personer. Det skulle också 
förenkla bostadsbolagets planering för alternativ användning av Nya Björkhaga 
inför att hyreskontraktet löper ut. 
 
Prognos för antal personer 65 år och äldre Hällefors kommun 2023–2032 

 
 
Generellt sett är antalet äldre lättare att prognostisera än antalet barn. Äldre flyttar 
inte i lika stor utsträckning som barnfamiljer och av de personer med 
migrationserfarenheter som kommit till Sverige de senaste åren är majoriteten i 
åldrarna 25 - 44 år.11 Behoven av äldreomsorg kommer under planperioden därför 
inte att påverkas nämnvärt med anledning av de senaste årens stora 
flyktingmottagande i kommunen.  
 
Antalet 65 år och äldre i Hällefors kommun bedöms öka något från 1 974 stycken 
år 2022 till 2008 år 2032. Det totala antalet personer över 65 år bedöms alltså vara 
relativt stabilt över planperioden. Under 2021 bodde i snitt tre procent av 
befolkningen som är 65 år eller äldre i kommunen i särskilda boendeformer, vilket 
var något lägre än rikssnittet och mellan 0,9 och 1,8 procentenheter lägre än 
övriga jämförbara kommuner vad gäller äldreomsorg.12  I gruppen 65–79 år är 
efterfrågan på vård- och omsorgsplatser begränsad. Medelåldern för äldre i 
särskilt boende i kommunen uppgick år 2021 till 85 år.13 Siffran för Hällefors 
kommun ligger under rikssnittet men skillnaderna i riket är mycket små. 
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Prognos för antal personer 80 år och äldre Hällefors kommun 2023–2032 

 
 
Antalet 80 år och äldre bedöms öka med 83 individer i kommunen fram till år 
2032 vilket är något färre jämfört med föregående års prognos.  

 
Lokalbehoven inom äldreomsorgen påverkas, utöver av den uppenbara faktorn 
antal äldre invånare, även av utbudet av boende på den ordinära 
bostadsmarknaden, attraktiviteten på kommunens särskilda boenden, digital 
utveckling och den generella hälsoutvecklingen hos äldre personer. Det finns i 
dagsläget ingen privat utförare av äldreomsorg i kommunen.  
 
Samtidigt som antalet äldre ökar tenderar människor att bli allt friskare längre upp 
i åldrarna. Den tekniska utvecklingen inom äldreomsorgen bedöms de kommande 
åren gå snabbt framåt. Hur detta kommer att påverka behoven av vård- och 
omsorgsplatser är dock osäkert. Det finns även osäkerhetsfaktorer kring hur 
pandemin kommer att påverka den långsiktiga efterfrågan liksom Nära vård-
reformen, samsjuklighetsutredningen samt utredningen kring en ny 
äldreomsorgslag. Den utbredda uppfattningen är att äldre i framtiden i högre grad 
kommer att vilja bo hemma så länge som möjligt under ålderdomen. Detta styrks 
även av en trend inom kommunen där fler och fler de senaste åren tackat nej till 
erbjudande om en plats på särskilt boende.   

 
3.3 Behov och prognos för den allmänna verksamheten 
Den allmänna verksamheten omfattar kommunövergripande administration, 
stödfunktioner till kärnverksamheterna samt kultur- och fritidsverksamhet.  

 
3.3.1 Kommunövergripande administration 
Lokalbehoven för den kommunövergripande administrationen och därtill hörande 
verksamheter bedöms inte förändras nämnvärt under planperioden.  
 
3.3.2 Lokaler för facklig verksamhet 
Kommunen är enligt praxis av Lag (1974:358) om förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen, skyldig att bistå med lokal för den fackliga verksamheten. I 
skrivande stund hyrs olika lokaler från bostadsbolaget för ändamålet. Eventuellt 
skulle ett samnyttjande av lokaler kunna minska de totala lokalbehoven för 
verksamheten.  
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3.3.3 Kultur- och fritidsverksamheten 
Inom kommunens kulturverksamhet samordnas folkbibliotek och allmän 
kulturverksamhet. Bibliotekets uppdrag som regleras av Bibliotekslag (2013:801), 
är att främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Det görs genom att tillhandahålla 
böcker, tidskrifter, databaser, internet, film, musik med mera samt genom 
utställningar och andra kulturarrangemang. Folkbiblioteken ska också verka för 
att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Utöver 
huvudbiblioteket i Hällefors, finns ett filialbibliotek i Grythyttan. 

 
Allmänkultur är programverksamhet som konserter, bio, föreläsningar och 
teater, utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor. 

 
Föreningslivet står för de stora insatserna när det gäller fritidsverksamhet 
En av den kommunala fritidsverksamhetens viktigaste uppgifter är därför att 
stödja och underlätta för föreningslivet. Stöd ges i form av föreningsbidrag och 
genom att kommunen upplåter kultur- och fritidsanläggningar samt lokaler till 
subventionerade priser. 
 
Efterfrågan på tider i kommunens idrottshallar varierar mellan olika anläggningar. 
Sporthallen i Hällefors är fullbokad. Efterfrågan på tider i Kronhagsskolans 
idrottshall har ökat i samband med att lokalen renoverats. Idrottshallen i 
Grythyttans skola är inte fullt nyttjad. Konstgräs på Hällevi bedöms minska 
fotbollens efterfrågan på tider inomhus under delar av säsongen.  
 
Den lokal som kommer att inrymmas på det övre våningsplanet i badhuset 
möjliggör för fler att få tillgång till idrottslokaler under dagtid vilket efterfrågas.  
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4 Åtgärdsförslag 
 
I dagsläget finns ingen gemensam struktur för hur de kommunala verksamheterna 
hanterar avfalls- och källsortering. Förvaltningen föreslår att en arbetsgrupp 
tillsätts för att utreda hur detta kan samordnas mellan olika verksamheter för en 
enhetlig hantering kopplat till lokalmässiga och ekonomiska konsekvenser och 
sedan presentera detta underlag för politiskt beslut. 
 
Om antalet barn i åldrarna 1–5 år minskar i enlighet med prognosen kommer 
behovet av förskoleavdelningar i kommunen att minska med motsvarande en 
avdelning från och med 2023. Förvaltningen föreslår att en arbetsgrupp tillsätts 
för att utreda hur lokalerna ska användas om detta blir aktuellt och att detta 
scenario beskrivs i nästa års lokalförsörjningsplan.  
 
För det egenägda fastighetsbeståndet finns underhållsplaner som upprättades av 
extern konsult under 2017. Planerna är på en mycket övergripande nivå. Priserna 
för åtgärder har ökat sedan planerna upprättades och vissa fastigheter utelämnades 
när planerna togs fram. Dessutom har beståndet utökats sen dess och kommer att 
utökas ytterligare i samband med att Badhuset står färdigt. Att arbeta med 
detaljerade underhållsplaner för fastighetsbeståndet är ett löpande arbete som 
kräver stora resurser i form av kompetens och tid. Förvaltningen föreslår att en 
utredning kring hur detta skulle kunna möjliggöras presenteras för politiskt 
ställningstagande. 
 
Vissa av de kommunala LSS-boendena är bristfälliga avseende geografisk 
placering, skick och ändamålsenlighet. Kommunen erbjuder också endast 
gruppbostad som alternativ för denna typ av boende, trots att det nationellt finns 
flera olika nivåer av LSS-boende. Förvaltningen föreslår att en utredning 
genomförs för att klargöra vilka alternativ och åtgärder som står till buds samt 
vilka ekonomiska konsekvenser dessa för med sig.   
 
5 Ekonomiska konsekvenser 

Lokalförsörjningsplanen är ett övergripande strategiskt inriktningsdokument. 
Åtgärdsförslagen är förknippade med investeringsutgifter och/eller driftkostnader. 
De åtgärder som avser planerat underhåll hanteras i kommunens årliga 
budgetprocess. Övriga behov av anpassningar som påverkar kommunens ekonomi 
och som inte kan hanteras inom befintliga budgetramar kommer att presenteras 
som separata ärenden för politiskt ställningstagande där både ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser belyses.  

  

28(29)

4 Atgärdsförslag

I dagsläget finns ingen gemensam struktur för hur de kommunala verksamheterna
hanterar avfalls- och källsortering. Förvaltningen föreslår att en arbetsgrupp
tillsätts för att utreda hur detta kan samordnas mellan olika verksamheter för en
enhetlig hantering kopplat till lokalmässiga och ekonomiska konsekvenser och
sedan presentera detta underlag för politiskt beslut.

Om antalet barn i åldrarna 1-5 år minskar i enlighet med prognosen kommer
behovet av förskoleavdelningar i kommunen att minska med motsvarande en
avdelning från och med 2023. Förvaltningen föreslår att en arbetsgrupp tillsätts
för att utreda hur lokalerna ska användas om detta blir aktuellt och att detta
scenario beskrivs i nästa års lokalförsörjningsplan.

För det egenägda fastighetsbeståndet finns underhållsplaner som upprättades av
extern konsult under 2017. Planerna är på en mycket övergripande nivå. Priserna
för åtgärder har ökat sedan planerna upprättades och vissa fastigheter utelämnades
när planerna togs fram. Dessutom har beståndet utökats sen dess och kommer att
utökas ytterligare i samband med att Badhuset står färdigt. Att arbeta med
detaljerade underhållsplaner för fastighetsbeståndet är ett löpande arbete som
kräver stora resurser i form av kompetens och tid. Förvaltningen föreslår att en
utredning kring hur detta skulle kunna möjliggöras presenteras för politiskt
ställningstagande.

Vissa av de kommunala LSS-boendena är bristfälliga avseende geografisk
placering, skick och ändamålsenlighet. Kommunen erbjuder också endast
gruppbostad som alternativ för denna typ av boende, trots att det nationellt finns
flera olika nivåer av LSS-boende. Förvaltningen föreslår att en utredning
genomförs för att klargöra vilka alternativ och åtgärder som står till buds samt
vilka ekonomiska konsekvenser dessa för med sig.

5 Ekonomiska konsekvenser

Lokalförsörjningsplanen är ett övergripande strategiskt inriktningsdokument.
Åtgärdsförslagen är förknippade med investeringsutgifter och/eller driftkostnader.
De åtgärder som avser planerat underhåll hanteras i kommunens årliga
budgetprocess. Övriga behov av anpassningar som påverkar kommunens ekonomi
och som inte kan hanteras inom befintliga budgetramar kommer att presenteras
som separata ärenden för politiskt ställningstagande där både ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser belyses.



29(29) 

 

6 Referenser 

Litteratur 
Andrén, Yngve (2007) Effektiva kommunala fastigheter, Sveriges kommuner och landsting 
 
Fjertorp, Jonas och Thomasson, Anna (2014) Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet, 
Sveriges kommuner och landsting 
 
Setterby, Åsa (2001) Rapport 01:8 Krokbornsparken – en park för folket, Sveriges 
lantbruksuniversitet 
 
Strategier för vård- och omsorgsboenden (2015) Sveriges kommuner och landsting 
 
Webbadresser 
 
https://www.migrationsinfo.se/befolkning/aldersfordelning/ 
 
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16738&tab_id=117473 
 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-
grupper/aldre/trygghetsbostader/ 
 
 
7 Bilagor 

Bilaga 1 Sammanställning inhyrda lokaler 

29(29)

6 Referenser

Litteratur
Andren, Yngve (2007) Effektiva kommunalafastigheter, Sveriges kommuner och landsting

Fjertorp, Jonas och Thomasson, Anna (2014) Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet,
Sveriges kommuner och landsting

Setterby, Åsa (200l) Rapport OJ:8 Krokbarnsparken - en park för folket, Sveriges
lantbruksuniversitet

Strategier för vård- och omsorgsboenden (2015) Sveriges kommuner och landsting

Webbadresser

https:!/www.migrationsinfo.se/befolkning/aldersfordelning/

https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?__p=jamforelse&focus=16738&tab id=117473

https:!/www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-
grupper/aldre/trygghetsbostader/

7 Bilagor

Bilaga l Sammanställning inhyrda lokaler

https://www.migrationsinfo.se/befolkning/aldersfordelning/
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16738&tab_id=117473
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/aldre/trygghetsbostader/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/aldre/trygghetsbostader/


 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Kyllervägen 37 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
 

 

  
Sida 
1(3) 

Datum  
2022-11-30  

Kommunfullmäktige 
   
   
   
 
  

 
 
Utredning av kommunens kontanthantering, dnr KS 
22/00100 

Beslutsunderlag 
Utredning av kommunförvaltningens kontanthantering, daterad 2022-09-29 
Minnesanteckningar från pensionärs- och handikapprådet, daterad 2022-09-06 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt en rapport gällande 
förvaltningens kontanthantering med frågeställningen om kommunen kan 
begränsa hanteringen eller ta bort kontanthanteringen helt med undantag för 
kopiering av allmän handling. Dialog har skett med kommunala pensionärs- 
och handikapprådet som är viktiga rådgivande organ. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Som huvudregel gäller att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt 
som betalning. Det står i lag (1988:1385) om Sveriges riksbank (5 kapitlet, 
1 § andra stycket). Men när det gäller förhållanden mellan enskilda eller 
mellan näringsidkare och konsumenter, alltså civilrättsliga förhållanden, så 
råder det avtalsfrihet. I offentligrättsliga förhållanden, som alltså rör 
förhållanden mellan staten och den enskilde, är rätten att avtala bort 
kontanter som betalningsmedel begränsad. Kommunen är skyldig att kunna 
ta emot kontantbetalning för kopiering av allmän handling för att den som 
begärt ut handlingarna ska kunna vara anonym. 

 
Enligt gällande delegationsordning är det ekonomichef som har delegation 
att besluta om inrättande och avveckling av handkassa (D.1.6), d v s en 
kassa för att hantera utkommande och inkommande kontanter. I rapporten 
framgår vilka betalningsmetoder som kommunen har idag och dess 
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kostnader och vilka metoder verksamheterna. Det framgår också ett 
nationellt och regionalt perspektiv. 
 
Förvaltningen har redan idag påbörjat arbetet med att säkerställa att de 
verksamheter som idag tar emot kontanter som betalningsmetod även har 
flera möjligheter att betala än kontanter. För att marknadsföra hur 
kommunen gärna vill att betalningar ska ske har förvaltningen gjort 
tilltalande affisch där det framgår att kommunen gärna ser att betalningen 
sker med swish eller betalkort. Affischeringen har anslagits hos varje 
berörd verksamhet. 
 
Som ett led i den digitalisering som utvecklingen ändå ger är det viktigt att 
förvaltningen på något sätt kan bistå den enskilde medborgaren som berörs. 
Ett förslag är att folkbiblioteket kan bistå medborgare som har svårt att 
ordna med digitala betalningsmetoder då det går i linje med kommunens 
antagna biblioteksplan. 
 
Utifrån utredningen har förvaltningen tagit fram förslag på två alternativ 
där första alternativet innebär att kommunens kontanthantering tas bort från 
årsskiftet 2023/2024 och det andra innebär att kontanthanteringen behålls 
men att hantering och kostnadsställe flyttas ut till berörda verksamheter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Alternativ 1 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att omgående arbeta för att minimera 

kontanthanteringen och hitta andra lösningar som gör att kontanter som 
betalningsmetod kan tas bort från årsskiftet 2023/2024, med undantag för 
hantering av allmän handling. 
 

- Redovisning av kontanthantering ska fortsättningsvis ske centralt hos 
ekonomienheten till avtalat penningföretag. 
 

- Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos 
verksamhet som har kontanthantering från årsskiftet 2022/2023.  

 
- Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa tas bort i 

kommunstyrelsens delegeringsordning från och med 1 januari 2024. 
Delegation för handkassekort och förladdade kort ska kvarstå. 

 
Alternativ 2 
- Kommunen behåller kontanthantering. 
 
- Redovisning av kontanthantering ska ske hos respektive verksamhet till 

avtalat penningföretag. 
 

- Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos 
verksamhet som har kontanthantering.  

 
- Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa kvarstår i 

kommunstyrelsens delegeringsordning. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Ulrika Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M), Saskia van der Zanden (V) och 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig och förordnar alternativ 2. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer 
bifall mot avslag på förvaltningens föreslagna alternativ 2, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunen behåller kontanthantering. 
 
Redovisning av kontanthantering ska ske hos respektive verksamhet till avtalat 
penningföretag. 

 
Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos verksamhet 
som har kontanthantering.  
 
Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa kvarstår i 
kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa kvarstår i 
kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Kommunen behåller kontanthantering. 
 
Redovisning av kontanthantering ska ske hos respektive verksamhet till avtalat 
penningföretag. 

 
Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos verksamhet 
som har kontanthantering.  
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Som huvudregel gäller att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt 
som betalning. Det står i lag (1988:1385) om Sveriges riksbank (5 kapitlet, 1 
§ andra stycket). Men när det gäller förhållanden mellan enskilda eller mellan 
näringsidkare och konsumenter, alltså civilrättsliga förhållanden, så råder det 
avtalsfrihet. I offentligrättsliga förhållanden, som alltså rör förhållanden 
mellan staten och den enskilde, är rätten att avtala bort kontanter som 
betalningsmedel begränsad. Kommunen är skyldig att kunna ta emot 
kontantbetalning för kopiering av allmän handling för att den som begärt ut 
handlingarna ska kunna vara anonym. 
 
Frågan är om Hällefors kommun kan begränsa hanteringen eller ta bort 
kontanthanteringen helt med undantag för kopiering av allmän handling? 
 
1 Beslut 

Enligt gällande delegationsordning är det ekonomichef som har delegation att 
besluta om inrättande och avveckling av handkassa (D.1.6), d v s en kassa för 
att hantera utkommande och inkommande kontanter.  
 
2 Betalningsmetoder 

Kommunen har idag fyra sätt att ta betalt: 
✓ Kundfakturering genom att skapa ett debiteringsunderlag/autogiro 
✓ Inbetalning via kortterminal 
✓ Inbetalning visa swish 
✓ Kontantbetalning 

 
3 Kostnader för betalningsmetoder 

Enligt kommunens riktlinje för kravhantering av kundfordringar bör 
periodiskt återkommande räkningar på förhållandevis små belopp 
fortsättningsvis samlas ihop tills det sammanlagda fordringsbeloppet på en 
och samma kund uppgår till minst 50 kronor. Minimibeloppet för en faktura 
inom Hällefors kommun är därför 50 kronor. 
 
När det gäller inbetalning via kortterminal har kommunen ett avtal med 
upphandlad bank och nuvarande terminal har en fast avgift som uppgår till 
cirka 200 kronor per månad. Det tillkommer också en fast kostnad per 
transaktioner som enligt nu gällande bankavtal är 1,25 kronor. Idag redovisas 
de kostnader som uppstår genom kortbetalning på berörd verksamhet.   
 
Inbetalning via swish innebär en fast kostnad per transaktion med 1,50 kronor 
som kommunen får stå för. Avgifter för swish är reglerat i upphandlat 
bankavtal. Idag redovisas avgifter på berörd verksamhet.   
 
Kommunen har idag ett avtal med ett företag gällande hämtning av kontanter 
som inkommer till kommunen och det finns framräknat en prisbild som 
innebär att av de medel som verksamheten erhåller som inkomster så går 
knappt 60 procent till att betala avgifter för kontanthanteringen. Företaget har 
fasta och röriga avgifter och det är hårda krav för att få hantera medel enligt 
nu gällande EU regler är det enbart ett företag som uppfyller kraven. Idag är 
det styrelsens centrala ekonomifunktion som hanterar alla kostnader som 
uppstår för de verksamheter som har kontanter som betalningsmetod.  
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Sammantaget har förvaltningen räknat fram hur mycket av 100 kronor i 
inkomst som blir i vinst efter att avgifter för inbetalningen är avdragen. 
Uträkningen har skett på utfallet på år 2021 som har varit ett pandemiår som 
inte varit ett normalt år.  
 

 
 
4 Hantering av kontanter 

Kommunförvaltningen har idag ett styrdokument som hanterar kontant- och 
korthantering (B-E-0901) där syftet är att skapa förutsättningar för en god 
intern kontroll och enhetliga administrativa rutiner. Dessutom ska riktlinjerna 
tydliggöra det ansvar som det innebär att hantera allmänna medel. 
Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och 
befogenheter i arbetsprocessen inom kontant- och korthanteringen. 
 
Riktlinjerna omfattar all kontanthantering och alla typer av kort som innebär 
inköp till kommunen. Kommunen har en central hantering av insättning av 
kontanter på banken via ekonomienheten.  
 
Handhavande av kontanta medel sker i följande två former: 
 

• Kontantkassa = inbetalningar; kontanta medel som erhålls i samband 
med viss försäljning och avgiftsuttag.  

• Handkassor = utbetalningar. 
 
Varaktigt handhavande av kommunala medel i form av kontanter, 
värdepapper, bankinlåning o dylikt får med undantag från ovanstående typer 
av kassor inte förekomma. Regeln gäller av naturliga skäl inte 
kommunstyrelsens centrala ekonomifunktion. 
 
4.1 Regler för kontantkassa  
 
4.1.1 Förvaring 
Kontantkassor och handkassa ska hanteras helt åtskilda från varandra och 
medel från en kassa får inte tillföras den andra. Som exempel får således 
aldrig uppburna medel från försäljningar tillföras handkassan. 
 
Pengar, kort och värdehandlingar ska förvaras på sådant sätt att de ej 
sammanblandas med andra pengar samt på ett i övrigt betryggande sätt så att 
stölder undviks. Endast den kassaansvarige samt eventuell ersättare får ha 
tillgång till kassan. Lån får absolut ej ske ur kassorna. 
 
 
 
 
 
 

Kortterminal 89,60 kr

Swish 71,00 kr

Kontant 58,00 kr
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4.1.2 Ansvarsfördelning 
Respektive förvaltning utser kassaansvarig för varje kassa. Ansvaret avser 
såväl den fysiska hanteringen av kontanterna som den ekonomiska 
redovisningen. Detta ansvar ska således inte sammanblandas med 
attestansvar. Beslut om kassaansvarig ska vara skriftligt. Vid semester eller 
längre ledighet ska ersättare utses.  
 
Förvaltningen ansvarar för att den kassaansvarige ges tillräckliga kunskaper 
för uppdraget. Förvaltningen ska även tillse att ingen person ensam hanterar 
en ekonomisk transaktion från början till slut.  
 
Kassabrist ska omedelbart anmälas till respektive verksamhetschef och 
ekonomichef. Anledning till bristen, datum då den uppstod samt storleken på 
bristen ska anmälas. 
 
4.1.3 Kvittenser 
Vid försäljning ska kvitto upprättas och lämnas till kunden. För detta ändamål 
ska normalt förnumrerat kvittensblock med ett original och en/två kopior 
användas. Belopp som mottagits ska alltid utskrivas. Detta gäller även 
mottagarens namnteckning tillsammans med datum för mottagandet. Vid 
försäljning av måltidskuponger gäller utlämnade kuponger som kvitto. Vid 
försäljning av rabattkuponger, årskort, entrébiljetter etc gäller att även dessa 
ska vara förnumrerade. 
 
Erhållna kvittenser och måltidskupongbuntar ska kvitteras av den 
kassaansvarige. Ekonomienheten ska för varje kassa föra ett särskilt 
dokument där redovisade inbetalningar kan stämmas av mot utlämnade och 
kvitterade handlingar.  
 
Förnumrerade kvitton, kvittensblock, måltidskuponger etc är att betrakta som 
värdehandlingar och ska i alla led förvaras betryggande. 
 
4.1.4 Kassaapparat 
Vid registrering av försäljning med kassaapparat lämnas alltid kassakvitto till 
kunden. Redovisning av varje dags försäljning ska ske i en kassarapport. I det 
fall differens uppkommit under dagen ska detta redovisas i kassarapporten. 
 
4.1.5 Redovisning 
Redovisning av uppburna medel ska ske minst en gång varje månad eller så 
snart uppburet belopp uppgår till 2 000 kronor (exklusive eventuell 
växelkassa). I undantagsfall, då en kassa uppbär mycket små belopp, kan 
ekonomichef medge längre redovisningsperioder än en månad. 
 
I samband med att belopp redovisas genom kontantinbetalning till 
ekonomienheten ska redovisningen ske på blanketten insättning av kontanta 
medel (C-E-0901) som inlämnas till ekonomienheten med uppgift om 
nummer på vilka utlämnade kvitton eller matkuponger som betalningen avser. 
Kopia på reversalarket ska bifogas. Inbetalningen ska konteras och attesteras 
av utsedd beslutsattestant. Vidare ska utgående moms särskiljas. 
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5 Verksamheter som har kontanthantering 

5.1 Torghandel 
Idag tar verksamheten betalt för att kommunen upplåter marknadsplats på 
torget i Hällefors centrum och betalning sker genom kontant betalning, swish 
eller kundfakturering. Verksamheten arbetar för att ta bort kontanthanteringen 
helt och då främst ur ett säkerhetsperspektiv då kontanthantering ökar risken 
för främst rån men också att medel kan försvinna på annat sätt.  
 
5.2 Allmän handling 
Verksamheten har idag en kontantkassa för de frågeställare som önskar 
erhålla kopiering av allmänna handlingar som vill vara anonym. Då det är en 
väldigt liten efterfrågan är omsättningen väldigt låg men ändock en lagstyrd 
verksamhet som måste kunna ta emot kontanter.  
 
5.3 Bowlinghall 
De besökare som kommer för att spela bowling får betala en avgift enligt 
gällande beslut. Dessutom finns det möjlighet att köpa fika i cafeterian. 
Fritidsverksamheten har idag alla betalningsmetoder som finns presenterade i 
denna rapport. 
 
5.4 Folkbibliotek 
Verksamheten har idag tjänster som erbjuder besökare möjlighet att kopiera 
eller skriva ut kopior från dator samt köpa dryck ur en dryckesautomat i 
anslutning till tidningshörnan. Godkänd betalningsmetod för verksamheten är 
swish men även kontantbetalning sker trots att det inte finns något 
godkännande av att inrätta en kontantkassa.  
 
5.5 Klockarhagsskolan 
På skolan finns en cafeteria som möjliggör för elever från årskurs 6 till 9 samt 
personal att lätt kunna köpa bra mellanmål i skolmiljön. Cafeterian har 
betalningsmetod swish och kontanter.  
 
5.6 Pihlskolan 
På skolan finns en cafeteria vid namn Silverkoppen som är till för elever och 
lärare på skolan och finns för att elever ska ha lätt att köpa bra mellanmål i 
skolmiljön. Cafeterian har betalningsmetod swish och kontanter och på senare 
tid har det inte kommit in några kontanter så kontanthanteringen ska kunna 
upphöra helt.  
 
Dessutom finns det en restaurang på skolan vid namn Silvergrytan som säljer 
luncher och middagar för att restaurangeleverna ska få möjlighet att öva på 
både servering och tillagning av måltider. Restaurangen använder sig av 
betalningsmetoderna kundfakturering, kortterminal, swish samt 
kontanthantering. 
 
5.7 Kulturskolan 
Kulturskolan har idag en cafeteria där barn och ungdomar som närvarar i 
skolans aktiviteter har möjlighet att köpa mellanmål. Verksamheten är till för 
barn från årskurs 2 och uppåt och de elever som är på fritidsklubben Oasen är 
från årskurs 2 till årskurs 5. Skolan använder sig av betalningsmetoden swish 
och kontanter. 
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5.8 Måltidsverksamheten 
Inom måltidsverksamheten är det enbart Björkhagas kök och dess tillgång till 
matsal som har en försäljning till de som bor på trygghetsboendet Björkhaga 
men även andra besökare. Under pandemin har restaurangen varit stängd. 
Innan pandemin hade verksamheten alla betalningsmetoder. Vid ett eventuellt 
öppnade räknar verksamheten med att ta bort kontanthanteringen helt.  
 
6 Omvärldsbevakning nationellt 

Samhällets digitalisering har lett till att allt färre använder kontanter. I maj 
2019 lämnade Riksbanken en framställning till riksdagen om behovet av en 
utredning om av betalningsmarknaden. Riksdagen beslutade att det skulle 
genomföras en betalningsutredning som ska se över statens roll på 
betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i framtiden. I 
december 2020 utsåg regeringen Anna Kinberg Batra till särskild utredare av 
statens roll på betalningsmarknaden. Utredningen har antagit namnet 
Betalningsutredningen. Uppdraget har sin grund i riksdagens tillkännagivande 
om statens roll på betalningsmarknaden (bet. 2018/19:FiU44, rskr. 
2018/19:293). Utredningens förlag ska överlämnas till regeringen senast den 
30 november 2022. 
 
Uppdraget ska göras mot bakgrund av en genomgripande och bred analys av: 

• hur rollen har sett ut historiskt och hur den ser ut i dag, 
• förändringar på finans- och betalningsmarknaderna till följd av teknisk 

utveckling och digitalisering, 
• nya betalningssätt och minskad användning av traditionella 

betalningsmedel i form av sedlar och mynt (kontanter), och den 
framtida betalningsmarknaden. 
 

Utredaren ska bl.a. 
• kartlägga hur betalningsmarknaden ser ut och hur den regleras samt 

bedöma hur den framtida betalningsmarknaden kommer att se ut med 
utgångspunkt i utvecklingen i Sverige och i andra länder. 

• kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på 
betalningsmarknaden och ta ställning till statens framtida roll på 
betalningsmarknaden. 

• ta ställning till innebörden och behovet av att vissa betalningsmedel 
har ställning som lagliga betalningsmedel. 

• ta ställning till behovet av att Riksbanken ger ut digitala 
centralbankspengar, s.k. e-kronor, och 

• ta ställning till om författningsförslag eller andra åtgärder är 
nödvändiga och i förekommande fall föreslå sådana. 

 
Diagrammet nedan visar att värdet (kronor per person och år) av de kontanter 
som tas ut från automater har sjunkit de senaste åren samtidigt som värdet av 
Swishbetalningarna har ökat kraftigt. 
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Hällefors kommun har besvarat frågeställningar som en del i statens utredning 
under augusti 2022 vad gäller vilka volymer som kommunen hanterar på 
betalmarknaden och vilka betalningsmetoder som används och vad det årligen 
kostar för kommunen.  
 
7 Omvärldsbevakning regionalt 

Kommunförvaltningen har gjort en undersökning bland regionens kommuner 
för att se hur det ser ut idag och vilka eventuella målsättningar respektive 
kommun har för framtiden. 
 
Ljusnarsbergs kommun: 

Vårt centralkök med lunchservering hanterar kontanter. Sedan finns några 
handkassor kvar t ex fritidsgård och bibliotek. Dessa är under avveckling och 
swisch införs. Målet är att avveckla all kontanthantering. Pengarna lämnas vid 
bankens box för mottagning av kontanter. Verksamheterna redovisar 
handkassor löpande. 
 
Nora kommun 

Kommunen har kontanthantering på biblioteket, badet och särskilda boende 
(kioskförsäljning) och de använder också Swish. Ekonomiadministratören 
som svarar för kassan. Kommunen tror att hanteringen kommer att minska 
framöver med hjälp av Swish.  
 
Lindesbergs kommun 

Kommunen har kontanthantering på café på skolor, fritidsgård och café 
äldreboende. Varje verksamhet hanterar kontanthanteringen och 
penningföretaget hämtar upp. Ekonomienheten hanterar inga kontanter 
Kontanthanteringen har minskat då man kan betala med kort eller swish på de 
flesta ställena. 
 
Lekebergs kommun 

Kommunen har avvecklat all kontanthantering. Endast kort- och 
swishbetalningar. 
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Askersunds kommun 

Kommunen har några handkassor kvar och de verksamheter som har är 
Sjöängen restaurang, Sjöängen café, Turistbyrån, Fritidsgården cafeteria, 
Biblioteket och Scenkonst foajé. Handkassorna administreras av de 
verksamhetsansvariga och avtal finns med penningföretag.  
 
Laxå kommun 

Kommunen har kontanthantering på skolans cafeteria, biblioteket, fritidsgård, 
Återbruket (en verksamhet som LSS har) samt servering äldreboende. 
Verksamheterna kommer till ekonomiavdelningen och redovisar och personal 
på ekonomiavdelning hanterar kontanterna som lämnas till penningföretag 
enligt upprättat avtal. Kontanthanteringen har minskat betydligt de sista åren 
då man kan betala med kort och swish också. 
 
Karlskoga kommun 

Kommunen tar emot kontanter. Det görs i parkeringsautomater, i 
skolkafeterior, badhus, rackethall, daglig verksamhet. Verksamheterna som 
får in kontanter lämnar i ett kassaskåp i kommunhuset, där hämtar sedan 
penningföretag upp för insättning. Kommunen ser gärna att 
kontanthanteringen minskar då det dels är en viss risk för personalen att 
hantera det och dels att det kostar förhållandevis mycket. 
 
Kumla kommun 

Kommunen har kontanthantering i badhuset och några caféer/kök, 
fritidsgårdar samt bibliotek. Kommunen har avtal med penningföretag och 
badet deponerar på badet, en del deponerar i stadshuset och några lämnar till 
centrala ekonomiavdelningen.  
 
Örebro kommun 

Alla verksamheter som har försäljning till allmänheten har möjlighet att ha 
kontanter. Varje verksamhet har ett eget avtal med penningsföretag och 
hanterar sina kontanter själva. Centrala ekonomiavdelningen bokför 
insättningarna och har tillgång till penningföretagets webbsida för att kunna 
se insättningsavier, kvitton och statistik. Kostnaden för detta hanteras också 
centralt på ekonomiavdelningen, så på det sättet finns inget incitament för 
verksamheterna att ta bort kontanter. 
  
Hallsbergs kommun 

Kommunen har kontanter på skolkaféerna, ungdomsgården och köken. 
De har avtal med penningsföretag där ekonomiavdelningen bokför 
insättningarna och verksamheten skickar kassarapporter vid insättningar som 
görs. Kontanthanteringen sågs över när kommunen tecknade avtal med 
penningsföretag där två verksamheter tog bort kontanterna och bara använder 
swish.  
 
8 Risker 

Förvaltningen ser att det finns två risker med att hantera kontanter och det 
handlar om dels rånrisk och smittorisk. Då det idag är färre och färre 
medborgare/besökare som har kontanter så kan det leda till ökad rånrisk för 
de som fortfarande har kontanter som betalningsmetod. 
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Svensk Handel bedömer inte att det föreligger någon extra smittorisk med 
vare sig kort- eller kontantbetalning. Rekommendationen är att hålla noggrann 
hygien kring betalterminaler. I dagsläget finner Svensk Handel inget som 
visar att kontanter ökar överföringen av coronavirus. Risken att få viruset i 
kontakt med sedlar och mynt är relativt låg men bör jämföras med andra 
metallytor och pappersföremål. Enligt Sveriges Riksbank finns det inget som 
talar för att det finns risk att smittas av coronaviruset via sedlar eller mynt. 
 
9 Kommunala pensionärs- och handikapprådet 

Kommunala pensionärs- och handikapprådet är organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan representanter för organisationerna 
och kommunstyrelsen. Förvaltningen har deltagit i ett möte och där 
utredningen presenterats och råden reflekterat och lämnat synpunkter. Nedan 
är ett utdrag ur minnesanteckningarna: 
 
”Färre och färre företag och myndigheter i kommunen arbetar med 
kontanthantering och tjänster som Swish eller fakturering av avgifter blir 
vanligare. Kontanthantering är normalt arbetskrävande och kostsamt för 
organisationer men framför allt är det faktorer som rånrisk och andra risker i 
hanteringen som gör att kontanthanteringen minskar. Desto färre 
organisationer i samhället som faktiskt använder kontanthantering desto större 
risker utsätts dessa organisationer för. Kommunen har minskat 
kontanthanteringen i verksamheten och t ex inom vård och omsorg 
förekommer inte längre någon kontanthantering. Kontanthantering kan dock 
behöva finnas i viss verksamhet kopplat till lagstiftningen vad gäller 
kopiering av allmän handling.  
 
Mötet lämnar synpunkter som sammanfattas i att det sannolikt kan finnas 
individer som kan ha svårt att anpassa sig, men att det, för den breda 
allmänheten, är en utveckling som medborgare i regel får acceptera. Utifrån 
mötet bedöms det inte finnas några hinder mot att kommunen går mot en 
verksamhet där kontanthantering minimeras eller helt tas bort. Mötet lyfter 
dock fram att samhällsutvecklingen där fler och fler myndigheter använder 
digitala tjänster och där fler och fler samhällsfunktioner som betalningar 
också blir digitala kan innebära att ett behov av en samhällsinformatör blir 
större, för stöd i dessa frågor. Den generella uppfattningen i mötet är dock att 
utvecklingen mot en minimerad eller borttagande av kontanthantering inte 
möter några hinder. Mötet ser gärna att kommunen vidareutvecklar 
försäljning av tjänster/produkter genom kundfakturering för att slippa köpa 
över disk varje gång och det minskar antalet köptillfällen.”  
 
10 Förvaltningens åtgärder 

Som ett första steg har verksamheter inom förvaltningen som, idag tar emot 
kontanter som betalningsmetod, säkerställt att det finns andra flera 
möjligheter att betala än kontanter.  
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För att marknadsföra hur kommunen gärna vill att betalningar ska ske har 
förvaltningen gjort tilltalande affisch där det framgår att kommunen gärna ser 
att betalningen sker med swish eller betalkort. Affischeringen anslås hos varje 
berörd verksamhet och det är viktigt att alla har samma budskap oavsett 
verksamhet, vilket sker lättast genom att affischen skapats centralt av 
ekonomienheten.  
 
Som ett led i den digitalisering som utvecklingen ändå ger är det viktigt att 
förvaltningen på något sätt kan bistå den enskilde medborgaren som berörs. 
Förvaltningen måste kunna erbjuda hjälp till medborgare som idag inte har 
digitala möjligheter så de kan få förutsättningar för att kunna och därmed följa 
med i den utveckling som sker i samhället. Ett förslag är att folkbiblioteket 
kan bistå medborgare som har svårt att ordna med digitala betalningsmetoder 
då det går i linje med kommunens antagna biblioteksplan där det framgår att:  
 
”5.9 Digital delaktighet (Bibliotekslagen § 7) Folkbiblioteket ska verka för att 
öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet. I samarbete med andra aktörer 
ska folkbiblioteket utveckla strategier och metoder för att överbrygga den 
digitala klyfta som finns i samhället. Huvudbiblioteket arrangerar IT-kurser 
för seniorer och erbjuder IT-hjälp. Inriktningsmål: Förebygga det digitala 
utanförskapet.” 
 
11 Förvaltningens förslag till politiskt beslut 

Alternativ 1 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att omgående arbeta för att minimera 

kontanthanteringen och hitta andra lösningar som gör att kontanter som 
betalningsmetod kan tas bort från årsskiftet 2023/2024. 

- Redovisning av kontanthantering ska fortsättningsvis ske centralt hos 
ekonomienheten till avtalat penningföretag. 
 

- Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos 
verksamhet som har kontanthantering från årsskiftet 2022/2023.  

 
- Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa tas bort i 

kommunstyrelsens delegeringsordning från och med 1 januari 2024. 
Delegation för handkassekort och förladdade kort ska kvarstå. 

 
Alternativ 2 
- Kommunen behåller kontanthantering. 
 
- Redovisning av kontanthantering ska ske hos respektive verksamhet till 

avtalat penningföretag. 
 

- Alla kostnader som härleds till kontanthantering ska redovisas hos 
verksamhet som har kontanthantering.  

 
- Ekonomichefs delegation för inrättande av kontantkassa kvarstår i 

kommunstyrelsens delegeringsordning. 
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VA-taxa Hällefors kommun 2023, dnr KS 22/00196 

Beslutsunderlag 
KF 2021-11-30 § 165 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 § 92–93 
Bilaga 1-5 brukningstaxa Hällefors 
Bilaga 1 anläggningsavgift Hällefors 
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till 
anläggnings- och brukningstaxa-VA för Hällefors kommun 2023. 
 
Direktionen beslutade på sammanträde 2022-09-16 att godkänna förslaget till 
Va-taxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut. Enligt lagen 
om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela föreskrifter 
om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas ska framgå.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår en taxeökning inför 2023 
jämfört med från föregående år. Detta med hänvisning till generellt ökade 
kostnader för energi, inflation men även att det föregående år inte 
beviljades en taxehöjning om 2 %. Förvaltningen kan fastslå att det finns 
investeringsbehov i ledningsnätet samt att alla kostnader ökat generellt. 
Dock måste ett kontinuerligt arbete ske för att effektivisera sin verksamhet. 
I det redovisade materialet från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
framgår inte vilka effektiviseringsåtgärder som är vidtagna. Detta gäller 
både kostnader knutna till brukningstaxa och anläggningstaxa. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslagna förändringar i taxorna 
enligt nedan.  
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Förslag till brukningstaxa för VA 2023 Hällefors kommun. 
I prognosen tas hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar. 
I årets prognos beräknas: 

• Inga nytillkomna abonnenter. 
• Minskad förbrukning med 1 % under perioden 2023-2025. 
• kostnadsökning med 3,4 % på personalkostnader 
• Kostnadsökning med 4 % på entreprenad- och övriga drift och 

underhållskostnader. 
• 1 % kostnadsökning på övriga kostnader ex kemikalie- och 

laboratoriekostnader 
• 38 % på energikostnader 
• Ränta för nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,0 % 
• Befintliga investeringar med 1,0 % 

 
Prognosen visa en höjning av taxan inför 2023. (Bilaga 1) 
Beräknat resultat för VA fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1. 

 
Förslaget innebär att en normalvilla som förbrukar 150m3/år får en ökning 
med 1071kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 8775kr/år inkl. moms. 
 
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, 
föreslås höjas med 7 %. 
Enligt prognos för 2023 ge ett underskott. Underskottet kommer att tas från 
fonden. 
 
 Förslag till anläggningstaxa för VA  
Eftersom ingen taxehöjning på anläggningsavgiften gjorde enligt 
förbundets förslag till VA taxa 2022, ser förbundet ett behov att göra en 
större höjning för bostadsenhet (tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre 
kostnadstäckning. 
Förslaget innebär att: 
• Typhus A (fastighet med en lägenhet, tomtyta 800 kvm, ansluten till 

vatten, spillvatten och dagvatten) får en ökning från 143724 kronor 
inkl. moms till 1573874 kronor inkl. moms (+13663kr inkl. moms) 

• Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter tomtyta 800kvm ansluten 
till vatten, spillvatten och dagvatten) får en ökning från 399 938 
kronor. Inkl. moms till 601481 kronor. Inkl. moms (+201543 kr. inkl. 
moms). 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Anta Svenskt Vattens nya normförslag till VA-taxans utformning. 
 

- Anta förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023. 
 

- Taxorna ska gälla från och med 2023-01-01. 
 

- Begära in redovisning av hur arbetet med effektivisering av verksamheten 
genomförs samt vilket resultat det har gett, redovisat i procentuell 
kostnadseffektivisering.  

 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar teknisk handläggare 
Britt-Inger Fallström och Hans Åhnberg tillför kort. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hur mycket grundavgiften höjts, 
vilken lämnas obesvarad idag men besvaras via mejl. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om tidigare uppdrag om effektivisering 
och hur samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tänker kring 
effektiviseringsarbete, vilket delvis av tf VA-chef Christine Andersson och 
kompletteras med ett senare mejlsvar. Samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen kompletterar också. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om skillnad i underlag från förbundet och 
det underlag som har gått ut till utskottet, vilket delvis besvaras av nämnd- 
och utredningssekreterare Malin Bergkvist samt samhällsutvecklingschef 
Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Ulrika Jonsson (M) och Allan 
Myrtenkvist (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta Svenskt Vattens nya normförslag till VA-taxans utformning. 
 
Anta förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023. 
 
Taxorna ska gälla från och med 2023-01-01. 
 
Begära in redovisning av hur arbetet med effektivisering av verksamheten 
genomförs samt vilket resultat det har gett, redovisat i procentuell 
kostnadseffektivisering. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta Svenskt Vattens nya normförslag till VA-taxans utformning. 
 
Anta förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023. 
 
Taxorna ska gälla från och med 2023-01-01. 
 
Begära in redovisning av hur arbetet med effektivisering av verksamheten 
genomförs samt vilket resultat det har gett, redovisat i procentuell 
kostnadseffektivisering. 
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S8B2022-809 

§ 93

Förslag till anläggningstaxa för VA 2023 för Hällefors kommun 

Direktionens beslut 

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun 
att anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning 
samt förslag till anläggningstaxa för VA 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräk
nas framgå. 

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning. 

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär 
en del ändringar och kompletteringar: 

• Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma grundstruktur.
Genom att följa ett nationellt genomarbetat normalförslag minskar risken för
oklarheter i tolkning och tillämpning.

• Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grund.avgift. Fast avgift är ett
missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i bemärkel
sen att de är oberoende av vattenförbrukningen.

• Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är möjligt.

Eftersom ingen taxehöjning på anläggningsavgiften gjordes enligt förbundets 
förslag till VA-taxa 2022, ser förbundet ett behov att göra en större höjning av 
avgiften för bostadsenhet (tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre kost
nadstäckning. 

Protokollsutdrag till 
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Förslaget innebär att: 

• Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2
, ansluten till vatten, spill

vatten och dagvatten.) får en ökning från 143 724 kr inkl. moms till 157 387 kr
inkl. moms(+ 13 663 kr inkl. moms).

• Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2
, ansluten till

vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 399 938 kr inkl. moms till
601 481 kr inkl. moms (+ 201 543 kr).

För ärendet aktuella handlingar 

Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2023.

Bilaga 1, jämförelse på anläggningsavgifter mellan Hällefors kommun och 8 st 
jämnstora kommuner samt Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och 
Nora kommun, för ett Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) och ett 
Typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/år) mellan 
åren 2018-2022.

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta 
Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till 
anläggningstaxa för VA 2023.

Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun KF 

Protokollsutdrag till 



Anläggningsavgift Hällefors 

Uppgifter från Svenskt Vatten Bilaga 1 

Typhus A = Fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 
Vattenförbrukning 150 m3/år. 

Typhus B = Flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h 

År 
Hällefors Nordmaling Perstorp Lekeberg Vadstena Mullsjö 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2022 143 724 399 938 72 580 232 315 81 554 214 302 123 500 312 913 135 750 541 750 140 732 410 876 

2021 143 724 399 938 68 551 220 193 81 554 214 302 123 500 312 913 135 750 541 750 134 200 391 800 

2020 143 724 348 698 68 551 220 193 82 167 209 709 123 500 312 913 135 750 541 750 134 200 391 800 

2019 143 724 348 698 68 551 220 193 82 167 209 709 123 500 312 913 135 750 541 750 134 200 391 800 

2018 139 566 338 569 65 914 211 724 80 398 205 195 101 400 287 313 135 750 541 750 87 194 306 630 

År 
Lindesberg Ljusnarsberg Nora Torsås Älvdalen Berg 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2022 148 114 462 386 148 114 462 386 148 114 462 386 172 224 517 516 172 500 1 452 450 189 000 399 000 

2021 143 724 399 938 143 724 399 938 143 724 399 938 172 224 517 516 172 500 1 452 450 165 240 1 321 920 

2020 143 724 348 698 143 724 348 698 143 724 348 698 172 224 517 516 172 500 1 452 450 165 240 1 321 920 

2019 143 724 348 698 143 724 348 698 143 724 348 698 172 224 517 516 150 000 1 263 000 163 600 1 308 800 

2018 139 566 338 569 139 566 338 569 139 566 338 569 172 224 517 516 150 000 1 263 000 163 600 1 308 800 
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Taxa för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 2022-XX-XX 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hällefors kommun. 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen. 
 
Ordförklaringar 
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). 
 
Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning. 
 
Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett. 
 
Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor. 
 
Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till 
den allmänna VA-anläggningen. 
 
Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till 
den allmänna VA-anläggningen. 
 
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
 
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
 
Tomtyteavgift: en avgift per m² Tomtyta. 
 
Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet 
 
Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet 
av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 
 
Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 Tomtyta för hantering av dag- och 
dräneringsvatten. 
 
Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller 
mätställe. 



 

 

4 

 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den 
avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med   

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med ett en- eller 
tvåfamiljshus. 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, och som inte jämställs med 
Småhusfastighet. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa 
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den 
huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus. 

Exempel på sådana byggnader är:  

Kontor  Shoppingcentrum  Serverhallar  
Butiker  Utställningslokaler  Sporthallar 
Hotell  Restauranger  Lagerbyggnader 
Industri Skola Sjukvårdslokal   

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs 
utomhus. 

Exempel på sådan fastighet är: 

Hamn   Virkesupplag 
Fordonsuppställningsplats   Obemannad bensinstation 
Biltvätt med skärmtak  Kyrkogård 
Återvinningsstationer  Idrottsplats 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts. 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. 
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Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för 
andra fastigheter, och som är max 25 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2020, ska en sådan enhet räknas som 50% av en bostadsenhet. Exempel på 
bostadsenheter med mindre nytta än andra bostadsenheter är studentrum, 
äldreboende eller komplementbyggnad med delat kök. 

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där 
endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 225-tal m² 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. Hela 
lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller 
ouppvärmd. 

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av 
anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör 
fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller 
begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor. 

Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 
tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark 
som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvatten Ja Ja 

Df, dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet Ja Ja 

Dg, dag- och/eller dräneringsvatten från Allmän 

platsmark 
Ja Ja 

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

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

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda. 

4.3  Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § 
LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om 
detta. 
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4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.  
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är angivna i svenska kronor och belagda med 
lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Småhusfastighet, Bostadsfastighet och därmed 
jämställd 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 34 160,70 

 Två ledningar 41 480,85 

 Tre ledningar 48 801,00 

  V S Df Dg Total avgift 

b) 
Förbindelse-

punktsavgift 
12 883,50 21 472,50 8 589,00  42 945,00 

c) Tomtyteavgift 12,72  21,20 4,24 4,24 42,40 

d) 
Bostadsenhets-

avgift 
9 516,30 15 860,50  6 344,20 31 721,00 

e)* 

Avgift för Dag-

vatten utan att 

förbindelsepunkt 

är upprättad 

  15 909,00  15 909,00 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår 
i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras 
Förbindelsepunktsavgiften enligt 5.1 b) med 25%. 

Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av 
att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första 
anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två 
ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller 
flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället och 
det medför att nya servisledningar behöver anläggas.  

Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser 
anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller 
avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 70% eller mer av full 
Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften kommer att 
uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 100% över tid får inte 
tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av Servisavgiften. 
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5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte 
tidigare ska anses ha betalats. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 iakttas. 

5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven 
bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande 
Bostadsenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 34 160,70 

 Två ledningar 41 480,85 

 Tre ledningar 48 801,00 

  V S Df Dg Total avgift 

b) 
Förbindelse-

punktsavgift 
12 883,50 21 472,50 8 589,00  42 945,00 

c) Tomtyteavgift 18,75 31,25 6,25 6,25 62,50 

d)* 

Avgift för Dag-

vatten utan att 

förbindelsepunkt 

är upprättad 

  15 909,00  15 909,00 

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

För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 
6.1 b) med 25%. 

6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av 
Tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare 
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

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

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

6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).  

6.5 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats. 

6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet  

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för 
med: 

  
Småhusfastighet och 

Bostadsfastighet 
 Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 30% 

Förbindesepunkts-

avgift 
5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0%   

Avgift för Dagvatten 

utan att 

förbindelsepunkt är 

upprättad 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

*Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) 
och b) tas ut. I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) 
och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), 
jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  
Småhusfastighet och 

Bostadsfastighet 
 Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100%   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.  

*Bebyggs Småhusfastighet och Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om 
föreskriften i 5.3 andra stycket medger detta. 

§ 8 

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 procent av avgiften 
enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och 
avgifterna därmed blivit högre. 

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift 
betalas om 24 400,50 kr.  Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens 
merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. 

 Avgift 

En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten 87,00 

§ 10 

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/ 
eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för 
fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 
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§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 
betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en 
viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del 
av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska 
betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från 
det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 

12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller 
förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och 
huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
överenskomna kostnader. 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan 
befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat 
läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess 
inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 13–20) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är angivna i svenska kronor och belagda med 
lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  V S Df Dg Total avgift 

 En Grundavgift per år      

a1) Småhusfastighet      

 För fastigheter där 

mätning inte sker 
1 626,00 2 439,00   4 065,00 

 1 st qn 2,5 m³/h 1 626,00 2 439,00   4 065,00 

       

a2) Bostadsfastighet 
och därmed 
jämställd fastighet 
samt annan 
fastighet 

     

 För fastighet där 

mätning inte sker 
4 716,00 7 073,00   11 789,00 

 1 st qn 2,5 m³/h 4 716,00 7 073,00   11 789,00 

 2 st qn 2,5 m³/h 9 431,00 14 147,00   23 578,00 

 3 st qn 2,5 m³/h 14 147,00 21 220,00   35 367,00 

 4 st qn 2,5 m³/h 18 862,00 28 294,00   47 156,00 

 1 st qn 6 m³/h 12 260,00 18 391,00   30 651,00 

 2 st qn 6 m³/h 24 521,00 36 781,00   61 302,00 

 3 st qn 6 m³/h 36 781,00 55 172,00   91 953,00 

 4 st qn 6 m³/h 49 042,00 73 562,00   122 604,00 

 1 st qn 10 m³/h 31 877,00 47 816,00   79 693,00 

 2 st qn 10 m³/h 63 754,00 95 632,00   159 386,00 

 3 st qn 10 m³/h 95 632,00 143 447,00   239 079,00 

 4 st qn 10 m³/h 127 509,00 191 263,00   318 772,00 

 1 st 50-80 mm 114 758,00 172 137,00   286 895,00 

 1 st ≥ 100 mm 413 129,00 619 693,00   1 032 822,00 

b) En avgift per m³ 

levererat vatten 
12,60 18,80   31,40 
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13.2 För fastighet som ingår i en Samfällighet och där huvudmannen satt upp mätare i 
varje fastighet reduceras Grundavgiften enligt 13 a1) och a2)med 25%. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet 
tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 150 m³/Bostadsenhet och år i permanentbostad och med 
125 m³/Bostadsenhet och år för fritidsbostad. 

13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per Bostadsenhet. 

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra 
servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande 100 % av Grundavgiften enligt 13.1 a1) och a2). Beloppet 
avrundas till närmaste hela kronor. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen 
låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får 
huvudmannen uppskatta förbrukningen. 

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

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, 
ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för 
prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17. 

§ 14 

Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift. 

 Avgift 

En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,00 

§ 15 

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, 
ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds 
till avloppsnätet. 
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Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

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

§ 16 

Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
Grundvgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg Total avgift 

 En Grundavgift per år      

13,1 a1) Småhusfastighet 1 626,00 2 439,00   4 065,00 

       

13,1 a2) Bostadsfastighet och 
därmed jämställd 
fastighet samt 
annan fastighet 

4 716,00 7 073,00   11 789,00 

§ 17 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av 
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Avgift 

Nedtagning av vattenmätare 791,00 

Uppsättning av vattenmätare 791,00 

Avstängning av vattentillförsel 791,00 

Påsläpp av vattentillförsel 791,00 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 580,00 

Undersökning av vattenmätare 918,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 791,00 

Förgäves besök 791,00 

Extra mätaravgift för pulsmätare 

qn 2,5 

qn 6 

qn 10 

 

1 729,00 

2 395,00 

2 689,00 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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§ 18 

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och 
avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå 
enligt särskilt antagen särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 

§ 19 

Avgift enligt 13.1 a1) och a2) , debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 
och 15. 

Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 
betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje 
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en 
gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran 
med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20 

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

TAXANS INFÖRANDE 

§ 21 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 
samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i 
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. 

 













 

 

 

 

Arbetsmaterial 



 

 

 

Nya investeringar Hällefors             
Belopp i tkr             Bilaga 2 

               
Nya investeringar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Ledningsarbeten bl.a ökning av 
utbytestakten på befintligt 
ledningsnät och reparationer och 
underhåll av befintliga VA-
anläggningar 

7 500 7 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 9 000 

Silvergruvan reservvatten Hällefors 500                           

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Hällefors  Bilaga 3 

                
Höjning % 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Fast avg   8% 7% 7% 4% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 7% 6% 

Rörlig avg   8% 7% 7% 4% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 7% 6% 

                
Fast avg 3 504 3 784 4 049 4 333 4 506 4 731 4 921 5 068 5 220 5 377 5 538 5 815 6 164 6 595 6 991 

Rörlig avg 4 200 4 536 4 854 5 193 5 401 5 671 5 898 6 075 6 257 6 445 6 638 6 970 7 388 7 905 8 380 

Total avg/år inkl moms 7 704 8 320 8 903 9 526 9 907 10 402 10 818 11 143 11 477 11 822 12 176 12 785 13 552 14 501 15 371 

                
Höjn i kr inkl moms   616 582 623 381 495 416 325 334 344 355 609 767 949 870 

                
                
OBS! Avgifterna är framräknade under förutsättning att det blir samma procentuella höjning på alla taxor och samma fördelning mellan fast och rörlig avgift. 

 

 

 



 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på  150 m3/år) Hällefors 

Uppgifter från Svenskt Vatten        Bilaga 4 

             
År Hällefors Berg Perstorp Mullsjö Lindesberg Ljusnarsberg 

2022 7 703 0% 7 500 -7% 7 577 13% 7 948 14% 8 632 6% 8 683 8% 

2021 7 704 2% 8 107 0% 6 699 6% 6 983 0% 8 170 14% 8 043 8% 

2020 7 544 1% 8 107 -9% 6 336 6% 6 983 7% 7 141 9% 7 439 0% 

2019 7 490 3% 8 914 2% 5 998 2% 6 513 0% 6 564 5% 7 439 5% 

2018 7 286 1% 8 730 2% 5 869 0% 6 513 2% 6 222 5% 7 052 4% 

             
             

År Nordmaling Älvdalen Vadstena Torsås Nora Lekeberg 

2022 9 040 53% 9 235 0% 9 246 1% 10 134 0% 10 510 17% 12 113 9% 

2021 5 905 0% 9 235 5% 9 155 0% 10 134 0% 9 006 19% 11 070 0% 

2020 5 905 -27% 8 798 15% 9 155 7% 10 134 0% 7 552 8% 11 070 1% 

2019 8 052 3% 7 650 0% 8 560 6% 10 134 0% 6 991 3% 10 959 6% 

2018 7 782 6% 7 650 0% 8 066 0% 10 134 30% 6 800 0% 10 303 4% 

 



 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på  2 000 m3/år) 
Hällefors 
Uppgifter från Svenskt Vatten        Bilaga 5 

             
År Hällefors Vadstena Mullsjö Nordmaling Berg Lindesberg 

2022 76 324 0% 51 940 -1% 67 150 16% 68 980 16% 79 500 -9% 81 818 5% 

2021 76 324 8% 52 566 0% 57 800 1% 59 229 0% 87 140 0% 78 122 21% 

2020 70 810 1% 52 566 4% 57 450 8% 59 229 -3% 87 140 -9% 64 772 11% 

2019 70 218 2% 50 402 2% 53 075 16% 61 359 4% 95 830 2% 58 360 7% 

2018 68 640 1% 49 490 0% 45 575 2% 58 999 1% 93 915 1% 54 712 6% 

             
             

År Ljusnarsberg Torsås Nora Perstorp Lekeberg Älvdalen 

2022 84 148 8% 99 397 0% 100 622 15% 104 135 13% 111 897 10% 113 449 0% 

2021 78 176 15% 99 397 0% 87 152 26% 92 016 6% 101 524 0% 113 449 5% 

2020 68 116 1% 99 397 0% 69 034 11% 87 040 16% 101 524 0% 108 031 15% 

2019 67 756 9% 99 397 0% 62 420 6% 74 734 2% 101 181 5% 93 940 0% 

2018 62 384 5% 99 397 17% 58 974 0% 73 125 0% 96 514 2% 93 940 0% 

 



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Kyllervägen 37 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Prislista VA Hällefors kommun 2023, dnr KS 22/00195 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 §100 
Prislista vatten/avlopp 2023, Hällefors kommun. 

Ärendet  
I samband med att VA taxan görs om till svenskt vattens normalförslag, har 
det framkommit att det varit avgifter med i VA taxan som inte bör finnas där. 
Dessa avgifter ska presenteras i en fristående prislista. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag på prislista 
vilket kommunförvaltningens rekommenderar antas.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

Förvaltningens förslag till beslut 
-Anta föreslagen prislista gällande vatten/avlopp 2023, Hällefors kommun. 
 
-Antagen prislista ska gälla från 2023-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta föreslagen prislista gällande vatten/avlopp 2023, Hällefors kommun. 
 
Antagen prislista ska gälla från 2023-01-01. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta föreslagen prislista gällande vatten/avlopp 2023, Hällefors kommun. 
 
Antagen prislista ska gälla från 2023-01-01. 
 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 
Sammanträdesdatum Sida 

2022-09-16 30 

S8B2022-1004 

§ 100

Förslag till prislista Vatten/ avlopp 2023 för Hällefors kommun 

Direktionens beslut 

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till 
prislista för Vatten/ Avlopp 2023. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att VA-taxan görs om till Svenskt Vattens normalförslag, har 
det framkommit att det varit avgifter med i VA-taxan som inte bör finnas där. 
Dessa avgifter ska presenteras i en fristående prislista. 

För ärendet aktuella handlingar 
Prislista för Vatten/ avlopp 2023, Hällefors kommun. 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att 
anta förslag till prislista för Vatten/ Avlopp 2023. 

Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun KF 

Protokollsutdrag till 



Prislista Vatten och Avlopp 2023, Hällefors kommun

Avgifter är angivna i svenska kronor och belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Tjänst Avgift 

Arbetstid per timme 791,00 

Tillfälligt vatten från brandpost 

Fast avgift 

Pris per m3 

840,00 

31,40 



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Kyllervägen 37 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Avfallstaxa för Hällefors kommun 2023, dnr KS 22/00194 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 § 104 
Bilaga förslag till Hällefors kommuns taxa för kommunalt avfall 

Ärendet 
Enligt miljöbalken 1998:802 27 kap för kommunen meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall.  
 
Justeringen för avfallshämtning gör inom befintlig intäktsram, eventuellt 
underskott pga. Abonnemangsbyten till billigare alternativ, indexhöjning av 
entreprenörspriser, utökning av tjänst vid återvinningscentral kommer att 
regleras i avfallsfonden. 
 
Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsavtal, antal 
behållare, behållarvolym, hämtningsfrekvens dragväg med mera. 
Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, 
avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
I förslaget som är framtaget av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är 
den fasta avgiften oförändrad. Den rörliga avgiften för hämtning av 
matavfall sänks och avgiften för hämtning av restavfall får varierande 
förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och hämtningsfrekvens. 

    Förslaget innebär att: 
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• Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan 
vecka av matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, sänks från 1373 
kr/år till 1371kr/år 

• Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan 
vecka av blandavfall inkl. en fast avgift, höjs från 2393 kr/år till 
2529 kr/år.  

• Årsavgiften före ett flerfamiljshus med hämtning av 
matavfall/restavfall höjs från 14 412 kr/ år till 14 697 kr/år. 

• Årsavgiften för ett flerfamiljshus med hämtning av blandat avfall 
höjs från 31 245 kr/år till 33 255 kr/år. 

• Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 200kr/kärl till 255kr /kärl. 
• Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4m3 och 20 meter 

slang, kommer att öka pga. Höjda mottagning avgifter och beräknad 
indexhöjning av entreprenörspriser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta förslag till Hällefors kommuns taxa för kommunalt avfall. 

 
- Taxorna börjar gälla från och med 1/1 2023. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar teknisk handläggare 
Britt-Inger Fallström. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta förslag till Hällefors kommuns taxa för kommunalt avfall. 
 

Taxorna börjar gälla från och med 1/1 2023. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta förslag till Hällefors kommuns taxa för kommunalt avfall. 

 
Taxorna börjar gälla från och med 1/1 2023. 

 



SAMHÅLLSBYGGNADSFÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 

Utd ragsbestyrkan� 

Sammanträdesdatum Sida 

2022-09-16 34 

S8B2022-81 0 

§ 104

Förslag till avfallstaxa 2023 för Hällefors kommun 

Direktionens beslut 

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors kommun att anta förslag till 
Avfallstaxa 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall. 

Justering för avfallshämtningen görs inom befintlig intäktsram, eventuellt 
underskott pga. abonnemangsbyten till billigare alternativ, indexhöjning av 
entreprenörspriser, utökning av tjänst vid återvinningscentralen kommer att 
regleras i avfallsfonden. 

Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller verksam 
het samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 
behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera. 

Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfalls
planering, farligt avfall, information och servicecenter. 

I förslaget är den fasta avgiften oförändrad. 

Den rörliga avgiften för hämtning av matavfall sänks och avgiften för hämtning 
av restavfall får varierande förändringar beroende på avfallstyp, kärlstorlek och 
hämtningsfrekvens. 

Protokollsutdrag till 







 

 

 

 

 

Förslag till 

Hällefors kommuns 
taxa för kommunalt 

avfall  
 

 

Gäller från och med 2023-01-01 
 

 

För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet 

 

 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-XX-XX 
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INLEDNING 
Avfallstaxan är den del av kommunens renhållningsordning som beskriver de 
kostnader som tas ut i samband med insamling av avfall från hushåll, kommunalt 
avfall. I avgiften ingår insamling, bortforsling och omhändertagande av avfallet. 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken, kap. 27 Avgifter. Taxan är 
miljöstyrande och uppmuntrar till en bättre sortering och därmed högre återvinning 
och minskade avfallsmängder. 

Fast avgift. 

Avgiften tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet inom fastigheten. Den kostnad 
som uppstår i samband med återvinningscentral, avfallsplanering, administration, 
servicecenter, farligt avfall, fakturering, avfallsförebyggande åtgärder, 
återanvändning m.m. tas ut som fast avgift. 

Rörlig avgift. 

Avgiften grundar sig på de val som fastighetsinnehavaren gör gällande antal och 
storlek på kärl samt hämtningsfrekvens. 

Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Avgiften avser 
årspris i kronor, om inget annat anges. 

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

Avfallstaxans avgifter ska betalas till kommunen. Avgift tas ut enligt fastställd taxa. 
Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som kommunen har bestämt. 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om avgiften inte är kommunen tillhanda 
senast fakturans förfallodag. 

Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym, 
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till komunen.  

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

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

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

Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang: 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

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

 

HEMKOMPOSTERING 

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

 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl. 
Allt körs till förbränning. 

 

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska 
ske oavsett val av abonnemang. 



 

 

5 

 

 

VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll) 

Fast avgift 800 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

Varannan vecka 156     

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240 L 370 L 660 L** 

Varannan vecka 415 750 711 1 097 1 868 

Var 4:e vecka 239 431    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240 L 370 L 660 L** 

Varannan vecka 415 750 711 1 097 1 868 

Var 4:e vecka 239 431    

1 gång/kvartal 176 317    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L** 

Varannan vecka 1 729 3 126 2 964 4 570 7 784 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 

** Hämtning beviljas av kommunen. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
800+156+415 = 1 371 kr/år 
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41  

Fast avgift 640 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

Varannan vecka 113     

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka 236 427 405 624 1 063 

Var 4:e vecka 136 246    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka 236 427 405 624 1 063 

Var 4:e vecka 136 246    

1 gång/kvartal 108 196    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140 L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka 1 053 1 904 1 806 2 784 4 742 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
640+113+236 = 989 kr/år 
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang  

Fast avgift* 520 per hushåll 

Rörlig avgift 

Matavfallskärl: pris per hushåll 

Övriga kärl: pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp 
och hämtningsfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

3 gånger/vecka 55     

2 gånger/vecka 55     

1 gång/vecka 55     

Varannan vecka 55     

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     22 465 

2 gånger/vecka     13 358 

1 gång/vecka  1 885 1 788 2 756 4 695 

Varannan vecka 450 813 771 1 188 2 024 

Var 4:e vecka 258 467    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L** 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 788 2 756 4 695 

Varannan vecka 450 813 771 1 188 2 024 

Var 4:e vecka 258 467    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140 L 190 L** 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     56 000 

1 gång/vecka  7 904 7 495 11 555 19 685 

Varannan vecka 1 885 3 407 3 231 4 981 8 485 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av kommunen. 

* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För 
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa. 

** Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 
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FLERBOSTADSHUS, markbehållare, helårsabonnemang 

Fast avgift* 520 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per markbehållare, beroende på abonnemangstyp och 
hämtningsfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall  0-5000 L    

2 gånger/vecka  34 448    

1 gång/vecka  23 165    

Restavfall, kärlvolym  0-5000 L    

2 gånger/vecka  34 448    

1 gång/vecka  23 165     
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  0-5000 L    

2 gånger/vecka  163 254    

1 gång/vecka  110 358     

Markbehållare tillhandahålls av fastighetsägaren. 

Tömning av markbehållare beviljas av kommunen. 

* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För 
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa. 

 

  



 

 

9 

 

 

VERKSAMHET, helårsabonnemang  

Fast avgift* 360 per verksamhet 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

3 gånger/vecka 9 788     

2 gånger/vecka 5 820     

1 gång/vecka 2 046     

Varannan vecka 882     

Varannan vecka*** 156     

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L** 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     22 465 

2 gånger/vecka     13 358 

1 gång/vecka  1 885 1 788 2 756 4 695 

Varannan vecka 450 813 771 1 188 2 024 

Var 4:e vecka 258 467    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L** 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 788 2 756 4 695 

Varannan vecka 450 813 771 1 188 2 024 

Var 4:e vecka 258 467    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140 L 190 L** 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     94 181 

2 gånger/vecka     56 000 

1 gång/vecka  7 904 7 495 11 555 19 685 

Varannan vecka 1 885 3 407 3 231 4 981 8 485 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av kommunen. 

* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För 
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa. 

** Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 

*** Gäller endast i kombination med 1 st 140 l eller 1 st 190 l kärl för brännbart avfall med 
hämtning varannan eller var 4:e vecka. 
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER 

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

Tjänst 

Tömning enligt körturlista av brunn eller tank 

upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning) 
1 153 

Tillägg för större volym (per m³) 237 

Tillägg för slangdragning (per meter) 14 

Tillägg för låst lock (per styck) 75 

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)* 1 367 

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning) 867 

Framkörningsavgit om tömning inte kunnat ske (per tillfälle) 940 

Administrationsavgift vid byte av tömningsfrekvens (per tillfälle) 115 

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med 
tömning (per tillfälle) 

1 000 

* Tömning utföres helgfri vardag. 
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TILLÄGGSAVGIFTER 

Tjänst 

Gångavståndstillägg enligt föreskrifter om avfallshantering 

(per meter)* 
7,50 

Felsorteringsavgift (per kärl) 145 

Tvätt av kärl (per kärl)** 225 

Abonnemangsbyte/byte av kärl/komplettering av kärl/ 

intagning av kärl (per tillfälle) 
115 

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)  155 

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)  190 

Överfullt kärl (per kärl) 100 

Framkörningsavgift (per tillfälle) 625 

Framkörningsavgift för tömning av markbehållare (per hämtställe) 1 250 

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 100 

Budad tömning av 190 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 135 

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 160 

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 220 

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 325 

Budad tömning av markbehållare 0-5000 l inom 48 timmar 

(per behållare)*** 
635 

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare 

(per behållare) 

Behållare tillhandahålls av kommunen 

1 115 

* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27. 

** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av kommunen. 

*** Tömning utföres helgfri vardag. 
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Mottagningsavgift för ÅVC Hällefors kommun 2023, dnr 
KS 22/00193 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 § 108 
Förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors kommun 
för verksamheter och företag 

Ärendet 
Lämning av avfall vid återvinningscentralen som görs av företag eller andra 
verksamheter ingår inte i det kommunala ansvaret och räknas som 
affärsmässig verksamhet och bör hållas utanför avfallstaxan.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Avgifter som tidigare funnits med i avfallstaxan kommer från och med 
2023 läggas i en egen prislista.  
 
Avgiften styrs av ett index, Avfallsindex förbränning. Tekniska nämnden 
har rätt att varje år i januari reglera avgiften för innevarade år med hänsyn 
till index A11:f Avfallsindex förbränning med januari 2022 som basmånad 
och oktober som avläsningsmånad.   

Förvaltningens förslag till beslut 
- Anta förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors 

kommun för verksamheter och företag. 
 

- Avgiften ska börja gälla från och med 2023-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar teknisk handläggare 
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Britt-Inger Fallström. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om kostnader för företag att lämna på 
avfall på återvinningscentralen, vilket delvis besvaras av teknisk handläggare 
Britt-Inger Fallström. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors 
kommun för verksamheter och företag. 
 
Avgiften ska börja gälla från och med 2023-01-01. 

--- 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta förslag till mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors 
kommun för verksamheter och företag. 
 
Avgiften ska börja gälla från och med 2023-01-01. 

 



 

 

Mottagningsavgifter vid återvinningscentral i Hällefors 
kommun för verksamheter och företag 

Gäller från och med 2023-01-01 

 

Tjänst Pris inkl moms 

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st) 350 

Tryckimpregnerat trä (kg) 4 

Besök på återvinningscentral (per besök) 350  
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Fördelning av ansvar för kommunal insamling av 
förpackningar i Hällefors kommun, dnr KS 22/00192 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll direktionen 2022-09-16 § 112 

Ärendet 
Sveriges kommuner har fått ansvar att samla in förpackningsavfall från 
hushåll och vissa verksamheter, detta ska ske i olika steg från 2024 och ska 
fram till 2027 vara ett fullt utbyggt system.  
 
Sedan januari 2022 har kommunerna haft ansvar att samla in returpapper från 
hushåll, detta via exempelvis återvinningsstationer. Ansvaret har nu utökats 
och från januari 2024 ska kommunerna ansvara för insamling av 
konsumentförpackningar via lättillgängliga platser återvinningsstationer 
(ÅVS).  
 
Från januari 2026 ska kommunen tillhandahålla insamling av förpackningar 
via torg och parker som överstiger 2000m2 och från januari 2027 ska 
insamlingen ske fastighetsnära och på liknande sätt som insamling av 
mat/restavfall. 
 
Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll och vissa 
verksamheter kommer bli en naturlig del av den insamling av kommunalt 
avfall från hushåll som sker idag, däremot så kommer det att innebära 
förändringar av nuvarande uppdrag som via nuvarande förbundsordning 
fördelats till avfallsavdelningen.  
 
Varje kommun ska via kommunfullmäktige bestämma fördelning av ansvar 
inom kommunen. Utifrån att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upphör 
vid årsskiftet 2022/2023 föreslår kommunförvaltningen att ansvaret läggs på 
kommande tekniska nämnd. Detta är avstämt med nuvarande organisation. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
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Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022:1274 och     
ska ge kostnadstäckning för insamling, omlastning och överlämnade av 
material till producenter. Ansvaret ska inte påverka avfallstaxan, och här 
behöver en modell för avstämning tas fram. Naturvårdverket har fått i 
uppdrag av regeringen att ta fram förslag till ersättningsnivåer för 
kommunerna, vilket inte är redovisat ännu. Om det kommer krävas mera 
resurs återstår att se utifrån utredningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och vissa 

verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 (förordning om 
producentansvar för förpackningar) tilldelas tekniska nämnden. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och vissa verksamheter i 
enlighet med SFS 2022:1274 (förordning om producentansvar för 
förpackningar) tilldelas tekniska nämnden. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och vissa verksamheter i 
enlighet med SFS 2022:1274 (förordning om producentansvar för 
förpackningar) tilldelas tekniska nämnden. 
 



SAMHÅLLSBYGGNADSFÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesdatum Sida 

2022-09-16 50 

SBB2022-996 

§ 112

Fördelning av ansvar för kommunal insamling av förpackningar i 
Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun 

Direktionens beslut 
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Nora, Hällefors, Lindesberg och 
Ljusnarsbergs kommun att ansvaret för insamling av förpackningar från 
hushåll och vissa verksamheter i enlighet med SFS 2022: 127 4 (förordning 
om producentansvar för förpackningar) tilldelas Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges kommuner har fått ansvar att samla in förpackningsavfall från hushåll 
och vissa verksamheter, detta ska ske i olika steg från 2024 och ska fram till 
2027 vara ett fullt utbyggt system. 
Sedan januari 2022 har kommunerna haft ansvar att samla in returpapper från 
hushåll, detta via exempelvis återvinningsstationer. Ansvaret har nu utökats 
och från januari 2024 ska kommunen ansvara för insamling av konsumentför
packningar via lättillgängliga platser (AVS). Från januari 2026 ska kommunen 
tillhandahålla insamling av förpackningar vid torg och parker som överstiger 
2000 m2 och från januari 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära och på lik
nande sätt som insamling av mat- och restavfall. 

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll och vissa verk
samheter kommer bli en naturlig del av den insamling av kommunalt avfall från 
hushåll som sker idag, däremot så kommer det att innebära förändringar av 
nuvarande uppdrag som via Förbundsordningen fördelats till avfallsavdelning
en. Varje kommun ska via kommunfullmäktige bestämma fördelning av ansvar 
inom kommunen, att lägga ansvaret på Samhällsbyggnadsförbundet är lämp
ligt med hänseende till befintlig insamling. 

Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022: 127 4 och ska 
ge kostnadstäckning för insamling, omlastning och överlämnande av material 
till producenter. Ansvaret ska inte påverka avfallstaxan, här behöver en modell 
för avstämning tas fram. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att 
ta fram förslag på ersättningsnivåer för kommunerna, vilket inte är redovisat 
ännu. 

Protokollsutdrag till 
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Ny bibliotekstaxa - Avgiftsfritt bibliotek, dnr KS 22/00204 

Beslutsunderlag 
KF 2020-06-09 § 104 
KF 2021-09-15 § 113 

Ärendet 
Genom att ge människor möjligheten att låna utan risk för ekonomiska 
konsekvenser ökar tillgängligheten och läsning, språkutveckling och 
kunskapsinhämtande främjas. Därför föreslås att avgifter som uppkommer i 
samband med lån av samtliga folkbibliotekets medier tas bort. Med avgifter 
avses avgifter som uppkommer i samband med försening, ersättning av 
förkomna eller trasiga medier samt kostnad för förkomna bibliotekskort. 
Avgifter kopplat till kopiering omfattas inte av förslaget, liksom avgift för 
papperskassar samt avgift för försäljning av gallrade böcker samt tidskrifter. 
 
Sedan september 2021 pågår ett nära samarbete mellan folkbiblioteken i 
Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun och Nora 
kommun genom Bergslagsbibblan. Syftet är att öka tillgängligheten till 
folkbiblioteken i kommunerna. Samarbetet omfattar bland annat regler och 
avgifter. För beslut som avser ekonomiska åtaganden erfordras 
konsensusbeslut oavsett beslutsnivå.  
 
Enligt bibliotekslagens (2013:801) ändamålsparagraf ska biblioteks-
verksamheten vara tillgänglig för alla. Dessutom ska folkbiblioteken särskilt 
främja läsning och tillgång till litteratur (§ 7). Folkbiblioteken ska också ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (§ 8). Enligt § 9 är utlåning 
på folkbibliotek avgiftsfri enligt bibliotekslagen men biblioteken kan ta ut 
”avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de 
har lånat”.  
 
Förslag till förändring när det gäller folkbibliotekets avgifter som innebär att   
avgifter som uppkommer i samband med lån av samtliga folkbibliotekets 
medier tas bort. Förslaget avser lån gjorda efter 2023-01-01. Tidigare lån 
hanteras enligt tidigare beslut.    
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Beslutet träder i kraft under förutsättning att övriga bibliotek inom 
Bergslagsbibblan - Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun och Nora 
kommun - tar motsvarande beslut. En uppföljning av avgifterna sker under 
oktober 2023 för eventuellt nytt beslut gällande avgifter från 2024-01-01. 
 

Social konsekvensanalys 
Enligt artikel 2 i konventionen om barnets rättigheter är alla barn lika 
mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras på egen 
grund eller på grund av omständigheter som rör deras föräldrar, 
vårdnadshavare eller familjemedlemmar. Ett avgiftsfritt bibliotek är en 
förutsättning för att alla barn får tillgång till biblioteket oavsett familjens 
ekonomiska situation. Region Örebro län har under 2021 gjort en prövning 
och analys av barnets bästa när det gäller barns tillgång till ett eget 
bibliotekskort. För att möjliggöra detta är ett första steg att göra biblioteken 
avgiftsfria.   
 
Enligt bibliotekslagen är lån av medier från folkbibliotek en rättighet. Det 
innebär också att systemet kan missbrukas. Bedömningen är dock att de 
positiva konsekvenserna av förslaget överväger, inte minst för barn och 
ungas tillgång till litteratur. Det visar också erfarenheter från andra 
folkbibliotek, som till exempel Karlskoga bibliotek. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär minskade intäkter om cirka 10 tkr per år. Bedömningen är 
att det ska rymmas inom befintlig budgetram. Hanteringen av avgifter 
innebär dock ett administrativt arbete som i stället kan läggas på att skapa 
mervärde, till exempel arbeta läsfrämjande.  

 
I nuläget kommer de flesta böckerna tillbaka redan efter första eller andra 
påminnelsen. Påminnelser kommer att finnas kvar. Det är inte särskilt många 
böcker som inte kommer tillbaka under ett år – bedömningen är att det rör sig 
mellan tio till tjugo böcker som inte kommer tillbaka. Ibland görs 
bedömningen att införskaffa boken på nytt.   

 
Utifrån förslaget skulle de nya biblioteksavgifterna se ut som följer; 
 
Lånekort  
Lånekort är gratis. 
 
Förseningsavgifter 
Vuxna: Inga förseningsavgifter. 
 
Barn: Inga förseningsavgifter för barn. 
 
Borttappade eller förstörda medier   
Inga avgifter. 
 
Försäljning av gallrade böcker/tidskrifter 



3(4) 

 

Försäljning av gallrat material sker vid några tillfällen per år kopplat till 
något sammanhang. Kostnad: 5 kr per exemplar.    
 
Kopior 
Svart –vit A4: 2 kr. 
Färgutskrift: 4 kr. 
 
Påsar 
Papperspåsar: 2 kr. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta föreslagna biblioteksavgifter. 
 
Tidigare antagna biblioteksavgifter, KF 2020-06-09 § 104, samt reviderad 
avgift för borttappade eller förstörda barnmedier, KF 2021-09-21 § 133, 
upphör därmed. 
 
Besluten träder i kraft under förutsättning att Ljusnarsbergs kommun, 
Lindesbergs kommun och Nora kommun fattar motsvarande beslut. 
 
--- 
 
Innan ärendets avgörande lämnar Allan Myrtenkvist (S) och ersätts av Kent 
Grängstedt (S). 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef 
Karin Lundmark. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om antalet försvunna böcker, 
vilket besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Cecilia Albertsson (M), Ulrika Jonsson (M) och Saskia van der Zanden (V) 
yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om påminnelser fortsatt 
kommer att skickas ut och vad de andra kommunerna har beslutat, vilket 
besvaras av bibliotekschef Karin Lundmark. 
 
Cecilia Albertsson (M) och Ulrika Jonsson (M) yrkar avslag. 
 
Saskia van der Zanden (V) och Kent Grängstedt (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut och finner att förslaget bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta föreslagna biblioteksavgifter. 
 
Tidigare antagna biblioteksavgifter, KF 2020-06-09 § 104, samt reviderad 
avgift för borttappade eller förstörda barnmedier, KF 2021-09-21 § 133, 
upphör därmed. 
 
Besluten träder i kraft under förutsättning att Ljusnarsbergs kommun, 
Lindesbergs kommun och Nora kommun fattar motsvarande beslut. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Cecilia Albertsson (M) och Ulrika Jonsson (M). 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund 
(C) och Wilhelm Tham (GL) avslag. 
 
Ulrika Jonsson (M) och Fredrik Dahlberg (SD) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag och finner att detta bifalls. 
 
Votering begärs och verkställs genom handuppräckning. 
 
För allmänna utskottets förslag röstar Christina Kuurne (S), Allan 
Myrtenkvist (S), Kent Grängstedt (S), Ritha Sörling (V), Saskia van der 
Zanden (V) och Christer Olken (S). 
 
För avslag röstar Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), Margeurite 
Wase (C), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD) 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) finner att voteringen utfaller med 6 röster 
för allmänna utskottets förslag och 5 röster för avslag på allmänna utskottets 
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Länsdelsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
2022-2025, dnr KS 22/00210 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för suicidprevention, norra Örebro län 2022-2025 

Ärendet 
På uppdrag av kommuncheferna har Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg och 
Hällefors kommuner tillsammans tagit fram en länsdelsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention. 
 
Handlingsplanen slår fast nio fokusområden som kommunerna ska arbeta med 
över tid. Det är alla förvaltningars ansvar att bidra i arbetet med planens 
intentioner. Utifrån planens fokusområden ska förvaltningarna utifrån lokala 
förutsättningar ta fram aktiviteter som införlivas i kommunens styrsystem och 
följs upp i ordinarie del- och helårsredovisning.  
 
Som stöd i arbetet kommer den länsdelsgemensamma resursen samordnare för 
psykisk hälsa att nyttjas.  
 
Då det kommer en ny nationell strategi för arbetet med psykisk ohälsa och 
suicidprevention under hösten 2023 ska planen ses över och revideras vid 
behov.  

Social konsekvensanalys 
Psykisk ohälsa är vår tids folksjukdom. Suicid kan ses som den yttersta 
konsekvensen av psykiskt lidande, så att motverka och förebygga suicid 
handlar att arbeta för en god psykisk hälsa i befolkningen. Att förebygga 
det psykiska lidandet så långt det är möjligt samt arbeta för att invånare får 
rätt stöd och behandling när de behöver, kommer bidra till ett mer socialt 
hållbart samhälle på sikt.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
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Kommunerna tilldelas tillsammans med regionen riktade statliga bidrag för 
suicidprevention och psykisk hälsa. Beslut om hur dessa ska nyttjas tas i 
samverkansorganisationen som finns mellan länets kommuner och regionen 
gällande social välfärd samt vård och omsorg.  I dagsläget finansieras en 
funktion som samordnar och stöttar alla fyra kommuner i norra Örebro län i 
det suicidpreventiva arbetet. Medel kommer även gå till kompetenshöjande 
insatser för kommunerna, där bland annat en utbildning i första hjälpen till 
psykisk hälsa kommer erbjudas medarbetare i kommunen, regionens 
verksamheter i norr samt civilsamhället. 
 
Aktiviteter utöver detta som kommer att genomföras utifrån 
handlingsplanen finns det inga specifika medel avsatta för i kommunen. 
Aktiviteter förväntas genomföras inom ram. Om behov av aktiviteter 
uppstår som innebär en kostnad utöver ram ingår det i kommande 
budgetarbete. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat. 
 
Saskia van der Zanden (V) ställer fråga om var kontaktuppgifter sprids, vilket 
delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg. 
 
Cecilia Albertsson (M), Saskia van der Zanden (V), Ulrika Jonsson (M) och 
Kent Grängstedt (S) yrkar alla bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län.  
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län. 
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Inledning  
 

Varje dag tar 4 personer sitt liv i Sverige.  På en vecka har det blivit en skolklass. För att komma till 
rätta med det har man nationellt formulerat en nollvision för suicid: 

Ingen människa ska hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen blir att avsluta sitt liv.  

Hur samhället väljer att se på suicid avgör också hur man ser på möjligheterna att förebygga det.   
Mycket talar för att varje liv som avslutas i förtid ska ses som ett psykologiskt olycksfall, något som 
inte behöver hända och något som kan förebyggas. Majoriteten av alla som gör ett suicidförsök och 
överlever ångrar sig. Man vill inte dö, men för stunden orkar man inte leva.  

Varje liv som avslutas i förtid är ett samhälleligt och gemensamt misslyckande och inte minst en 
tragedi för alla berörda. Därför har kommunerna i norra Örebro län gått ihop i en gemensam strävan 
att i samverkan med regionen, ideella föreningar och andra viktiga aktörer arbeta mot nollvisionen.  

 

Agenda 2030 
Målområde tre i den globala planen för hållbar utveckling, Agenda 2030, omfattar hälsosamt liv och 
välmående. Delmålet 3.4 behandlar särskilt förebyggande insatser för att minska dödlighet i icke 
smittsamma sjukdomar: 

Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa 

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid 
av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

 
Nationellt handlingsprogram   
På den nationella nivån samordnar Folkhälsomyndigheten myndigheternas arbete med 
suicidprevention. De identifierade nio strategiska åtgärdsområdena i det nationella 
handlingsprogrammet är:  

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper 
Mindre gynnade grupper har en tydlig överrisk för suicid. Låga inkomster och låg utbildning är 
faktorer som innebär ökad suicidrisk. Människors livschanser och levnadsvillkor har således en 
stor betydelse för suicidförekomsten. Därför är det ur suicidsynpunkt angeläget att inrätta ett 
samhälle med små sociala skillnader.  

2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid 
Det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och suicidförekomst i befolkningen, främst 
bland unga män. På individnivå finns det också vetenskapligt stöd för att en hög konsumtion av 
alkohol ökar risken för suicid.  

3. Minska tillgänglighet till medel och metoder för suicid 
Att minska tillgången till olika medel och metoder för suicid har en samlad positiv effekt. 

4. Se suicid som psykologiska misstag 
Med detta synsätt är suicid ett uttryck för brister i de system som hanterar risker för suicid. 
Riskerna kan både vara psykologiska, exempelvis i form av depression, och fysiska, exempelvis i 
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form av lättillgängliga dödliga läkemedel. Samhället har mer eller mindre välutvecklade system 
för att hantera dessa risker. Om suicid ska kunna reduceras behöver dessa system förbättras. 

5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna 
De flesta suicid föregås av någon form av psykisk ohälsa, och enligt vissa studier gäller detta för 
uppemot 90 procent av alla de som tar sitt liv. De förebyggande åtgärderna måste därför sättas 
in tidigt. 

6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid 
Beslutsfattare och olika professioner måste ha aktuella kunskaper om suicid och 
suicidförebyggande insatser och metoder. Kunskapen kan omfatta risk- och skyddsfaktorer för 
att förebygga suicid, förebyggande strategier och arbetssätt, samt uppföljning och redovisning av 
utvecklingen och åtgärderna. 

7. Höj kompetens hos nyckelpersoner 
Arbetet med att förebygga suicid kräver särskild kompetens bland olika yrkesgrupper. Förutom 
personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns det andra yrkesgrupper som genom 
sitt arbete kommer i direktkontakt med suicidnära personer. 

8. Gör händelseanalyser efter suicid 
Händelseanalyser efter suicid genomförs för att få veta hur och varför ett suicid inträffat och visa 
vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra att det sker igen. De kan också vara en viktig del av 
stödet till närstående, personalgruppen och andra efterlevande. 

9. Stöd frivilligorganisationer 
Den ideella sektorns insatser är angelägna och det behövs ett tydligare anhörigperspektiv i det 
suicidpreventiva arbetet. Frivilligorganisationernas roll är ofta att förstärka och komplettera 
statens, regionernas och kommunernas insatser genom sitt arbete. 

Det pågår ett arbete att ta fram en ny nationell strategi för att främja psykisk hälsa och förebygga 
suicid. Regeringsuppdraget omfattar över 20 myndigheter och ett 50-tal organisationer och kommer 
slutrapporteras i september 2023.  

Regional handlingsplan 
Region Örebro län antog 2016 en handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk hälsa. 
Handlingsplanen lyfter fram sju fokusområden för åtgärder på kort och lång sikt.  

1. Involvera nyckelaktörer  
2. Insatser för ökad samverkan  
3. Organisera hälso- och sjukvård och utbilda personal  
4. Öka tillgänglighet till professionella insatser  
5. Ta vara på det civila samhällets engagemang  
6. Höjd kunskapsnivå  
7. Kunskapsutveckling  
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Fokusområden för det suicidpreventiva arbetet i norra Örebro län  
Följande fokusområden har tagits fram i dialog med representanter från politik, kommunal 
förvaltningsledning, polis och bostadsföretag i de fyra kommunerna. Fokusområdena ligger helt i linje 
med den regionala handlingsplanen och de nationella åtgärdsområdena.  

 
Främja synsätt psykologiskt olycksfall 
Hur samhället väljer att se på suicid avgör hur man ser på möjligheterna att förebygga ett självmord.  
Mycket talar för att varje liv som avslutas i förtid ska ses som ett psykologiskt olycksfall, något som 
inte behöver hända och något som kan förebyggas. Majoriteten av alla som gör ett suicidförsök och 
överlever ångrar sig. Man vill inte dö, men för stunden orkar man inte leva. Med detta synsätt är 
suicid ett uttryck för brister i de system som hanterar risker för suicid. Riskerna kan både vara 
psykologiska, exempelvis i form av depression, och fysiska, exempelvis i form av lättillgängliga 
dödliga läkemedel. Samhället har mer eller mindre välutvecklade system för att hantera dessa risker. 
Om suicid ska kunna reduceras behöver dessa system förbättras. Genom händelseanalyser efter 
suicid kan man försöka förstå hur och varför ett suicid inträffat och visa vilka åtgärder som kan vidtas 
för att förhindra att det sker igen. 

 

Samverkan  
För att klara av uppgiften att förebygga psykisk ohälsa och suicid måste olika verksamheter arbeta 
tillsammans, ingen verksamhet kommer ensam klara av det uppdraget. Viktiga samverkansparter för 
kommunerna i det arbetet är vården, civilsamhället och blåljusverksamheter.  

I samverkan med regionens olika verksamheter arbetar kommunerna för en god och nära vård, där 
ett för invånaren sömlöst vårdflöde eftersträvas. Kommunerna ska efter lokala behov stärka 
samverkan med vårdcentraler och psykiatrin.  

Civilsamhället har en central del i människors välmående på flera olika sätt. För att främja hälsa är 
föreningarna en mycket viktig samverkanspart för kommunerna.  

Blåljusverksamheterna är oftast först på plats i akuta kriser, samverkan blir därför central för att på 
bästa sätt ta väl hand om kommuninvånare både i akuta skeenden och i det förebyggande arbetet.  

Samverkan med blåljus kommer ske genom en regional samordning för hela länet.  

 

Främjande och förebyggande 
Arbetet med att förebygga suicid ska påbörjas så tidigt som möjligt, helst innan ett problem hinner 
uppstå och från tidiga signaler om ohälsa. Det pekar på att barn och unga och deras hälsa är en viktig 
del av arbetet.  En viktig aspekt i det främjande arbetet är att skapa inkluderande miljöer där 
kommuninvånare får gå till jobbet, skolan och fritidsaktiviteten och kunna känna sig sedd och 
accepterad, precis som man är.  

Äldre 
Äldre har identifierats som en viktig grupp i det suicidpreventiva arbetet då suicid ökar med ålder och 
är vanligast förekommande bland äldre män över 84 år. En viktig aspekt för äldres psykiska hälsa är 
ofrivillig ensamhet och det digitala utanförskapet.  

Fokusområden för det suicidpreventiva arbetet i norra Örebro län
Följande fokusområden har tagits fram i dialog med representanter från politik, kommunal
förvaltningsledning, polis och bostadsföretag i de fyra kommunerna. Fokusområdena ligger helt i linje
med den regionala handlingsplanen och de nationella åtgärdsområdena.

Främja synsätt psykologiskt olycksfall
Hur samhället väljer att se på suicid avgör hur man ser på möjligheterna att förebygga ett självmord.
Mycket talar för att varje liv som avslutas i förtid ska ses som ett psykologiskt olycksfall, något som
inte behöver hända och något som kan förebyggas. Majoriteten av alla som gör ett suicidförsök och
överlever ångrar sig. Man vill inte dö, men för stunden orkar man inte leva. Med detta synsätt är
suicid ett uttryck för brister i de system som hanterar risker för suicid. Riskerna kan både vara
psykologiska, exempelvis i form av depression, och fysiska, exempelvis i form av lättillgängliga
dödliga läkemedel. Samhället har mer eller mindre välutvecklade system för att hantera dessa risker.
Om suicid ska kunna reduceras behöver dessa system förbättras. Genom händelseanalyser efter
suicid kan man försöka förstå hur och varför ett suicid inträffat och visa vilka åtgärder som kan vidtas
för att förhindra att det sker igen.

Samverkan
För att klara av uppgiften att förebygga psykisk ohälsa och suicid måste olika verksamheter arbeta
tillsammans, ingen verksamhet kommer ensam klara av det uppdraget. Viktiga samverkansparter för
kommunerna i det arbetet är vården, civilsamhället och blåljusverksamheter.

I samverkan med regionens olika verksamheter arbetar kommunerna för en god och nära vård, där
ett för invånaren sömlöst vårdflöde eftersträvas. Kommunerna ska efter lokala behov stärka
samverkan med vårdcentraler och psykiatrin.

Civilsamhället har en central del i människors välmående på flera olika sätt. För att främja hälsa är
föreningarna en mycket viktig samverkanspart för kommunerna.

Blåljusverksamheterna är oftast först på plats i akuta kriser, samverkan blir därför central för att på
bästa sätt ta väl hand om kommuninvånare både i akuta skeenden och i det förebyggande arbetet.

Samverkan med blåljus kommer ske genom en regional samordning för hela länet.

Främjande och förebyggande
Arbetet med att förebygga suicid ska påbörjas så tidigt som möjligt, helst innan ett problem hinner
uppstå och från tidiga signaler om ohälsa. Det pekar på att barn och unga och deras hälsa är en viktig
del av arbetet. En viktig aspekt i det främjande arbetet är att skapa inkluderande miljöer där
kommuninvånare får gå til l jobbet, skolan och fritidsaktiviteten och kunna känna sig sedd och
accepterad, precis som man är.

Äldre
Äldre har identifierats som en viktig grupp i det suicidpreventiva arbetet då suicid ökar med ålder och
är vanligast förekommande bland äldre män över 84 år. En viktig aspekt för äldres psykiska hälsa är
ofrivillig ensamhet och det digitala utanförskapet.

6



 

7 
 

 

Kontaktvägar  
För att kunna stödja en människa med psykisk ohälsa är det av största vikt att veta vart man vänder 
sig. Det gäller såväl för kommunernas anställda som kommunens invånare.  Därför ska den hjälp man 
kan få tydliggöras och synliggöras på ett sätt som blir tillgängligt för alla.  

 

Stöd till efterlevande  
När någon tar livet av sig är det av största vikt att de efterlevande får stöd i den akuta situationen 
och även på sikt. Då sorgen efter ett självmord ofta är komplicerad. Eftersom risken för suicid ökar 
när någon närstående fullbordat ett suicid, blir stöd till närstående i sig suicidpreventivt. För att 
säkerställa detta behöver kommunerna i samverkan med regionen och civilsamhället se över och 
tydliggöra vilket stöd man kan erbjuda.  

 

Kommunen som arbetsgivare  
Kommunerna är stora arbetsgivare och har goda möjligheter att nå ut till många med kunskaper om 
både hur man främjar ett psykiskt välbefinnande och kunskaper om tecken på psykisk ohälsa. 
Kommunerna kan vara en drivande part i att öppna upp samtalet om psykisk ohälsa genom att skapa 
ett tillåtande klimat, vilket behövs på bred front för att bryta stigma.   

För att stödja kommunernas medarbetare då de möter människor med tecken på psykisk ohälsa 
kommer material tas fram utifrån kommunernas behov, såsom rutiner, checklistor, lathundar, 
hänvisningslista och informationsbroschyrer.   

 

Kompetenshöjande insatser  
Ett tydligt behov som framkommit i dialog och kartläggning är att kompetensen kring psykisk ohälsa 
och hur man förebygger suicid behöver höjas hos kommunernas medarbetare. Även kompetens i det 
”svåra samtalet” och hur man möter en person som mår dåligt på bästa sätt efterfrågas från flera 
olika verksamheter.    

Under vintern 2022/2023 kommer en satsning på utbildningen Mental Health First Aid (MHFA) 
påbörjas i norra länsdelen. Utbildningen kan liknas vid en utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) – 
fast för psykisk ohälsa.  Medarbetare inom kommun, region samt civilsamhället kommer erbjudas en 
tvådagars utbildning kostnadsfritt.  

Inom ramen för regionens samordning och med statliga stimulansmedel kommer ett samlat 
utbildningspaket inom psykisk hälsa och suicidprevention erbjudas kommunerna kostnadsfritt.  

 

Begränsa medel och metoder 
Forskning och beprövad erfarenhet visar att begränsning av medel och metoder är ett framgångsrikt 
sätt att förhindra suicid. Det kan handla om att försöka begränsa tillgång på dödliga läkemedel och 
sätta upp skyddande räcken vid höga höjder och tågräls.  Det är ett viktigt utvecklingsområde för 
kommunerna som också kräver samverkan med andra parter.  
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sätta upp skyddande räcken vid höga höjder och tågräls. Det är ett viktigt utvecklingsområde för
kommunerna som också kräver samverkan med andra parter.
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Struktur för arbetet  
Handlingsplanen för suicidprevention ska fungera som en utgångspunkt för arbetet i kommunernas 
förvaltningar. Alla behöver inte ha aktiviteter inom alla fokusområden, utan det ska utgå från 
förvaltningarnas rådighet och relevans. Det varje förvaltning och verksamhet kan göra ska föras in i 
det ordinarie arbetet med verksamhetsplan och följas upp löpande i del- och helårsredovisning, på 
samma sätt som andra målområden. Det lokala arbetet i kommunerna ska utgå från lokala behov och 
kommunernas egna prioriteringar.  

I flera frågor finns möjlighet till samverkan och samarbete i redan befintliga forum. Länsdelsgruppen 
och dess lokala undergrupperingar i respektive kommun kan användas i arbetet för att genomföra 
handlingsplanens intentioner och uppföljning när det är relevant.   

Eftersom planen är länsdelsgemensam ska ett länsdelsgemensamt forum följa upp planen och 
utvecklingen med jämna mellanrum, utöver den ordinarie uppföljningen i respektive kommun.  Det 
kommer att ske i kommunstyrelserna i norra Örebro län (knöl-ks). Planen följs upp i samband med 
den nya nationella strategin under hösten 2023. I samband med revidering fastställs kommande 
intervall för uppföljning.  

Kommunerna kommer att få stöd i det initiala arbetet att integrera planen i det löpande arbetet samt 
att lyfta samverkansfrågor i rätt forum av samordnaren för psykisk hälsa.  

 

Uppföljning och revidering av handlingsplanen  
Under september 2023 planerar staten att lansera en ny strategi för psykisk ohälsa och 
suicidprevention. Därför ska den länsdelsgemensamma handlingsplanen ses över i samband med 
detta och vid behov revideras. Efter det bör planen kunna sträcka sig över tio år. 

Statistik på området kommer att finnas i kommunernas Folkhälsobokslut som kommer 
sammanställas i januari årligen. Folkhälsoteamet ansvarar för framtagandet av Folkhälsobokslutet.  
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Bilaga 1  

Om suicid och suicidprevention  
 

Riskfaktorer 1 
De riskfaktorer som innebär en ökad risk för suicid är i stort desamma som för psykisk ohälsa överlag 
och även andra problemutfall. På samma sätt är skyddsfaktorerna till stora delar desamma. Så att 
arbeta förebyggande med suicid är till stora delar detsamma som att arbeta preventivt mot psykisk 
ohälsa.  

Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och självmord. Människor med långvarig psykisk 
ohälsa är ofta en utsatt grupp vad gäller socioekonomiska faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång 
till arbete och delaktighet i sociala nätverk. Det gäller både i jämförelse med den övriga befolkningen 
och i jämförelse med andra patient- eller funktionshindergrupper.  

Större livsomställningar såsom separation, att förlora en nära anhörig, pensionering och att bli 
arbetslös innebär en ökad risk för suicid, liksom utsatthet för mobbing, kränkningar och våld. 
Beroendeproblem, alkoholkonsumtion och skulder är andra riskfaktorer.  Personer från 
Kronofogdens register löper två och en halv gånger högre risk att begå självmord. Det gällde 
oberoende av kända riskfaktorer för självmord. 2 

Tidigare suicider i familjen och egna suicidförsök är riskfaktorer. Den starkaste riskfaktorn är att en 
människa försökt ta sitt liv vid upprepade tillfällen och risken kvarstår över lång tid. 3 

Personer som är utlandsfödda samt tillhör gruppen HBTQIA+ har också en ökad risk för både psykisk 
ohälsa och suicid. Självmord är vanligare bland män över 84 år och bland män i glesbygd. Medan det 
omvända gäller för kvinnor, det är vanligare med suicid bland kvinnor i städer.  

  

Statistik  
Under 2021 dog 1 226 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 873 män och 353 
kvinnor och 11 var barn under 15 år. Ytterligare 279 fall registrerades där det fanns misstanke om 
suicid men där avsikten inte kunnat styrkas. 

Generellt står männen för flest suicid, ca 70 procent av alla suicid, medan kvinnorna står för flest 
suicidförsök. Det förklaras delvis med att männen använder en mer dödlig metod, hängning, jämfört 
med kvinnor som oftast använder tabletter. Självmordsförsök är vanligast bland unga flickor och 
kvinnor (10-29 år).  

Den åldersgrupp där man inte kan se några könsskillnader är barn under 15 år, där fördelar det sig 
lika mellan könen.  

 

 
1 För en utförlig lista se bilaga 1  
2 https://www.forskning.se/2021/11/16/sjalvmord-kan-kopplas-till-obetalda-skulder/ 
 
3 https://www.forskning.se/2020/11/12/sjalvmordsrisk-kvarstar-under-lang-tid/ 
 

Bilaga l

Om suicid och suicidprevention

Riskfaktorer 1

De riskfaktorer som innebär en ökad risk för suicid är i stort desamma som för psykisk ohälsa överlag
och även andra problemutfall. På samma sätt är skyddsfaktorerna ti l l stora delar desamma. Så att
arbeta förebyggande med suicid är ti l l stora delar detsamma som att arbeta preventivt mot psykisk
ohälsa.

Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och självmord. Människor med långvarig psykisk
ohälsa är ofta en utsatt grupp vad gäller socioekonomiska faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång
til l arbete och delaktighet i sociala nätverk. Det gäller både i jämförelse med den övriga befolkningen
och i jämförelse med andra patient- eller funktionshindergrupper.

Större livsomställningar såsom separation, att förlora en nära anhörig, pensionering och att bli
arbetslös innebär en ökad risk för suicid, liksom utsatthet för mobbing, kränkningar och våld.
Beroendeproblem, alkoholkonsumtion och skulder är andra riskfaktorer. Personer från
Kronofogdens register löper två och en halv gånger högre risk att begå självmord. Det gällde
oberoende av kända riskfaktorer för självmord. 2

Tidigare suicider i familjen och egna suicidförsök är riskfaktorer. Den starkaste riskfaktorn är att en
människa försökt ta sitt liv vid upprepade tillfällen och risken kvarstår över lång tid. 3

Personer som är utlandsfödda samt tillhör gruppen HBTQIA+ har också en ökad risk för både psykisk
ohälsa och suicid. Självmord är vanligare bland män över 84 år och bland män i glesbygd. Medan det
omvända gäller för kvinnor, det är vanligare med suicid bland kvinnor i städer.

Statistik
Under 2021 dog l 226 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 873 män och 353
kvinnor och 11 var barn under 15 år. Ytterligare 279 fall registrerades där det fanns misstanke om
suicid men där avsikten inte kunnat styrkas.

Generellt står männen för flest suicid, ca 70 procent av alla suicid, medan kvinnorna står för flest
suicidförsök. Det förklaras delvis med att männen använder en mer dödlig metod, hängning, jämfört
med kvinnor som oftast använder tabletter. Självmordsförsök är vanligast bland unga flickor och
kvinnor (10-29 år).

Den åldersgrupp där man inte kan se några könsskillnader är barn under 15 år, där fördelar det sig
lika mellan könen.

1 För en utförlig lista se bilaga 1
2 https://www.forskning.se/2021/11/16/sjalvmord-kan-kopplas-till-obetaIda-skuIder/

3 https://www.forskning.se/2020/11/12/sjalvmordsrisk-kvarstar-under-lang-tid/
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Norra Örebro läns kommuner 
Män tar sitt liv i mycket större utsträckning än kvinnor, de brukar utgöra ca 70 procent av fallen. 
Därför har de också ett högre självmordstal, alltså antal självmord per 100 000 invånare.  I 
diagrammet redovisas alla kommuner i norra Örebro län, riket och länet fördelat på män och kvinnor.  

 

I Hällefors och Ljusnarsberg ser vi att de ligger relativt lika mellan könen och att kvinnorna i dessa 
kommuner till och med har ett högre självmordstal än männen, vilket är anmärkningsvärt eftersom 
män i länet och riket ligger betydligt högre än kvinnorna.  Tittar man på en längre tidsperiod går det 
dock att se att självmordstalen legat betydligt högre för män i både Ljusnarsberg och Hällefors 
tidigare år, men att de nu ligger betydlig lägre i jämförelse med riket och länet. Lägst självmordstal 
för kvinnor finns i Nora kommun, men där finner vi det högsta bland männen. Högst självmordstal 
bland kvinnor återfinns i Hällefors kommun och lägst självmordstal bland män finns i Ljusnarsberg.  
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När siffrorna översätts i människoliv, handlar det om ca 1-2 personer per år 
i de mindre kommunerna och ca 5 personer per år i Lindesberg. 
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Hur kan suicid förebyggas?  
 
Preventionspyramiden  
Det suicidpreventiva arbetet och dess insatser kan sorteras på tre olika nivåer, universella,  

selektiva och indikativa insatser. 

 

Figur 1 Preventionstriangel – siffrorna 1,10,100 speglar förhållandet mellan antal suicid, suicidtankar 
och suicidförsök. Vid förekomst av ett suicid finns generellt 10 suicidförsök och 100 personer med 
suicidtankar.  

Universella insatser  

Universell suicidprevention riktar sig till hela befolkning och den miljö de lever i. Här är  

syftet att tidigt förebygga risker och främja skyddsfaktorer och psykiskt välbefinnande.   

Selektiva insatser 

Selektiv suicidprevention innebär insatser riktade mot identifierade riskgrupper som på grund av 
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Forskning och evidens  
Folkhälsomyndigheten har genomfört en litteraturöversikt med syftet att beskriva kunskapsläget om 
suicidförebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården och kommit fram till att följande insatser 
minskar risken något för suicid, suicidtankar och suicidförsök.  

• insatser med flera komponenter (suicidförsök och suicidtankar) 
• skolbaserad prevention (suicidförsök) 
• begränsning av medel och metoder (suicid) 
• utbildning och riktlinjer till media (suicid) 
• telefonhjälplinjer (suicid) 
• alkoholrestriktioner (suicid) 
• internetbaserad KBT (suicidtankar) 
• behandla depression 
• följa upp patienter som gjort självmordsförsök  

 
Suicidprevention bland unga  
I en svenskledd studie kunde man visa att ett awareness program för unga kan halvera självmord och 
självmordstankar. Resultatet ger ett kraftigt stöd för metoden där skolelever får lära sig upptäcka 
psykisk ohälsa hos sig själva och hos sina vänner, samtidigt som de får träning i att förstå, tolka och 
hantera svåra känslor. Youth aware of mental health (YAM) som programmet heter testas nu i flera 
av kommunerna i Örebro län i ett pilotprojekt. Hällefors kommun deltar från KNÖL kommunerna.  

Suicidprevention bland äldre  
Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på 
äldreboenden. Antidepressiva läkemedel används i stor utsträckning på äldreboenden och det har 
funnits farhågor om läkemedelseffekter i form av ökad självmordsrisk. Men en ny studie vid 
Göteborgs universitet ger en annan bild. Självmordsrisken var tvärtom lägre hos personer som fick 
antidepressiva läkemedel.4 

 

 

 
 

  

 
4 https://www.forskning.se/2022/04/11/antidepressiva-kan-minska-sjalvmord-bland-aldre/ 
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Bilaga 2: Skydds- och riskfaktorer för suicidhandlingar  
 

Skydds- och riskfaktorer för suicid kan åskådliggöras på olika sätt. Nedan följer en förteckning över 
skydds- och riskfaktorer som satts samman av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention 
(NASP), 2019.  

Skyddsfaktorer 
• Personlighetsdrag: utåtriktad, varm/vänlig, ängslig, optimistisk.  
• Hög problemlösningsförmåga.  
• Högt självförtroende och hög självkänsla.  
• Tillgång till natur (till exempel träd, parker med mera.).  
• Hög copingförmåga (hur personen kan hantera stressfyllda och känslomässigt krävande 

situationer).  
• Meningsfullt liv/känsla av sammanhang (till exempel att ha personliga relationer, partner, vara 

förälder, ha en karriär, känna egenmakt med mera.)  
• Starka moraliska eller religiösa invändningar mot suicid.  
• Tryggt anknytningsmönster till viktiga personer (vårdnadshavare/partner).  
• Aktivt föräldraskap (skyddsfaktor för barnet).  
• God skol-/arbetsmiljö.  

Riskfaktorer kliniska (vårdrelaterade) faktorer  

• Tidigare suicidförsök.  
• Beroendesjukdom.  
• Somatisk sjukdom.  
• Psykiatrisk sjukdom.  
• Samsjuklighet (av alla slag).  
• Funktionshinder (till exempel autism).  
• Hinder för vårdsökande (till exempel på grund av stigma, distans och oförmåga).  
• Dålig följsamhet till vård/behandling.  
• Ärftlighet för suicid.  

 

Riskfaktorer icke-kliniska faktorer  
• Hög ålder.  
• Manligt kön.  
• Hbtqia+  
• Ursprung från vissa minoritetsgrupper.  
• Ursprung från länder som har höga suicidtal (Ungern, Ryssland, baltiska länder med flera).  
• Anhörig eller närstående till person som har suiciderat/gjort suicidförsök eller exponering för 

suicid på annat sätt.  
• Personlighetsdrag: introversion, hopplöshet, impulsivitet, aggression, ängslighet (denna är både  
• skydds- och riskfaktor, beroende på vilket kön som har det och vilka andra drag det är 

kombinerat med).  
• Dålig problemlösningsförmåga.  
• Förlust (jobb/dödsfall/brutna relationer/pengar etc), sorg, ofrivillig ensamhet, abort och sorg.  
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• Socioekonomisk status (fattigdom/låg utbildningsnivå/arbetslöshet).  
• Social isolering/ensamhet.  
• Erfarenhet av krig/väpnad konflikt/katastrof.  
• Migration/asylprocess (stressorer i samband med acklimatisering men också erfarenhet av 

krig/vapen  
• konflikt/katastrof).  
• Diskriminering/kränkande särbehandling/trauma/våld/sexuella övergrepp/våld i nära relationer.  
• Dålig sömn (subklinisk nivå).  
• Intoxikationsinriktad alkoholkonsumtion (som till exempel vid nyårsfirande).  
• Existentiell ångest 
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Bilaga 3 Kontaktuppgifter till hjälp och stöd  
 
Någon att prata med vid psykisk ohälsa och självmordstankar  
 

Mind Självmordslinjen - Tel 90 101  
www.mind.se  
För dig som mår dåligt och inte orkar leva eller för dig som har någon närstående som gör det. Du 
kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl dygnet runt, varje dag.  

 

Tilia – tillsammans för ungas psykiska hälsa – www.teamtilia.se/fa-stod  

Stöd och vägledning för unga med psykisk ohälsa. 
Chatt, mejl, mentor och stödgrupper för ökad självkänsla. Chatten öppen varje kväll.  

 

BRIS - Tel 116 111  

www.bris.se  

BRIS, för dig under 18 år som behöver prata med någon vuxen. Du kan ringa, mejla eller chatta 
anonymt. Chatten och stödtelefonen är öppen dygnet runt. 

 

Röda Korset – www.jourhavandekompis.se  
Stödchatt för dig upp till 25 år som behöver någon att prata med. Den du chattar med är en annan 
ung människa och ni kan prata om vad som helst.  Du är anonym. Mån-fre kl. 18-21, Lör-sön kl. 14-17. 

 

Jourhavande medmänniska – Tel 08-702 16 80  
www.jourhavande-medmanniska.se  
Prata anonymt med en stödjande medmänniska.  

Telefonen är öppen på nätter kl. 21-06 alla dagar året om.  

Chatten är öppen söndag, måndag och tisdag kl. 21-24.  

 

Jourhavande präst - Tel 112 (fråga efter Jourhavande präst) 
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast   
Om du är ledsen, orolig eller känner dig ensam och behöver någon att tala med anonymt. Du 
behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende, alla kan ringa. Chatt alla kvällar i 
veckan kl. 20-24. Telefon alla nätter kl. 21-06.  

 

En trygg plats för dig som är kille – www.killar.se  
Alla killar är välkomna att chatta om vad som helst, du kan även boka tid på samtalsmottagning och 
få prata med en kurator. Du kan vara anonym.  
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Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter – 
www.rfsl.se/verksamhet/stod  
RFSL erbjuder flera olika typer av stöd. Samtalsstöd, testning, stöd till nyanlända HBTQI personer, 
stöd vid trakasserier, våld eller hot om våld. Om du har allt från funderingar kring sexuell tillhörighet 
till samlevnadsproblem eller ensamhet kan du ringa och mejla för att få stöd. 

 

RFSL Örebro erbjuder enklare emotionellt stödjande, rådgivande och coachande kuratorssamtal kring 
frågor som rör hbtqi (homosexualitet, bisexualitet, trans, queer och intersex). Stödet riktar sig främst 
till personer från 13 år och uppåt som bor i Örebro Län. 

Du når oss på telefonnummer 019- 14 42 32 eller på mejladressen orebro@rfsl.se 

 

Stöd till efterlevande  
 
Mobil resurs suicid  

I Örebro län finns ett specifikt team med kuratorer och sjuksköterskor som du kan kontakta för stöd 
och hjälp när du har förlorat en närstående i suicid. De har kunskap om suicid och erfarenhet av att 
möta människor i kris och svåra livssituationer. De kan erbjuda dig/er som familj 

Krissamtal i det akuta skedet 

Hjälp vidare vid behov av annat eller mer långvarigt stöd 

Praktisk information kopplat till den aktuella situationen 

Telefon: 019-602 05 46 vardagar kl. 8-16  

E-postadress: suicidprevention@regionorebrolan.se 

 

SPES – stödlinje för efterlevande 020 -18 18 00 

www.Spes.se    

SPES erbjuder stöd till efterlevande genom samtalsträffar, stödchatt, stödlinje och kontaktpersoner.  

Stödlinjen är öppen alla dagar kl. 19-22.  

 

Någon att prata med om ätstörningar  
Frisk och fri, Riksföreningen mot ätstörningar - Tel 020-208018  

www.friskfri.se/fa-hjalp  
Förening som ger stöd via telefon och chatt åt personer med ätstörningar och deras närstående. Du 
kan chatta med oss på måndag – torsdag klockan 20.00-21.00 Röda dagar håller vår chatt stängt. 
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Tjejzonen – www.tjejzonen.se/fa-stod  
Chatt, gruppchatt och möjligheten att få en storasyster att träffa och prata med under ett år. Här kan 
man prata om allt. Finns särskilt stöd vid ätstörningsproblematik.  

 

Om du har missbruksproblem  
 

Stödlinjen för spelmissbruk – Tel 020 -81 91 00 

www.stodlinjen.se  

Telefonstöd, chatt och mejl för dig som oroar dig för ditt eller någon annans spelande. Du kan vara 
anonym.  

 

IQ - Plattform för frågor om alkohol – www.iq.se  

Här kan du läsa mer om du är orolig för dina eller någon annans alkoholvanor.  

 

Om du har trassel hemma  
Maskrosbarn – www.maskrosbarn.org  
Är en ideell förening som stödjer ungdomar som har det jobbigt hemma med föräldrar som 
missbrukar, är våldsamma eller psykiskt sjuka. Boka tid med digital kurator och chatta varje måndag-
torsdag kl. 20-22 Söndag kl. 20-22.  

 

Trygga barnen – Tel 070 477 79 10 

www.tryggabarnen.org  

Trygga Barnen finns för dig som växer upp i en familj med missbruk. Du som är upp till 25 år kan 
kontakta Trygga Barnen oavsett vilka tankar du än bär på. Du kan vända dig till Trygga Barnen via 
telefon på dagtid alla dagar i veckan. Du kan även sms:a eller maila oss. Du kan ALLTID skriva till oss, 
när du vill, vilken tid på dygnet det än är. Vi lovar att vi svarar så fort vi kan. Vi har tystnadslöfte och 
du kan vara anonym om du vill. 

 

Vår chatt via Snapchat har öppet onsdag, fredag, lördag och söndag kl. 19:00-23:00. Användarnamn: 
tryggabarnen 

 

Knas hemma 010-703 09 09 

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen 
för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år, som antingen bor i eller har bott i 
familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga. 

Ring för stöd 010-703 09 09 Lördagar 14:00 - 16:00 

Tjejzonen -www.tjejzonen.se/fa-stod
Chatt, gruppehatt och möjligheten att få en storasyster att träffa och prata med under ett år. Här kan
man prata om allt. Finns särskilt stöd vid ätstörningsproblematik.

Om du har missbruksproblem

Stödlinjen för spelmissbruk - Tel 020 -81 91 00

www.stodlinjen.se

Telefonstöd, chatt och mejl för dig som oroar dig för ditt eller någon annans spelande. Du kan vara
anonym.

IQ - Plattform för frågor om alkohol - www.iq.se

Här kan du läsa mer om du är orolig för dina eller någon annans alkoholvanor.

Om du har trassel hemma
Maskrosbarn - www.maskrosbarn.org
Är en ideell förening som stödjer ungdomar som har det jobbigt hemma med föräldrar som
missbrukar, är våldsamma eller psykiskt sjuka. Boka tid med digital kurator och chatta varje måndag-
torsdag kl. 20-22 Söndag kl. 20-22.

Trygga barnen - Tel 070 477 79 10

www.tryggabarnen.org

Trygga Barnen finns för dig som växer upp i en familj med missbruk. Du som är upp ti l l 25 år kan
kontakta Trygga Barnen oavsett vilka tankar du än bär på. Du kan vända dig ti l l Trygga Barnen via
telefon på dagtid alla dagar i veckan. Du kan även sms:a eller maila oss. Du kan ALLTID skriva ti l l oss,
när du vill, vilken tid på dygnet det än är. Vi lovar att vi svarar så fort vi kan. Vi har tystnadslöfte och
du kan vara anonym om du vill.

Vår chatt via Snapchat har öppet onsdag, fredag, lördag och söndag kl. 19:00-23:00. Användarnamn:
tryggabarnen

Knas hemma 010-703 09 09

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen
för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år, som antingen bor i eller har bott i
familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga.

Ring för stöd 010-703 09 09 Lördagar 14:00 - 16:00
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Chatten är öppen måndagar och torsdagar 18:00 - 21:00 

Knashemma.se  

 

Om du utsatt någon eller utsätts för våld eller förtryck 
Unga relationer - www.ungarelationer.se   

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är 
kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt 
tidigare. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan 
vara. 

Vår chatt är öppen varje kväll kl. 20-22. 

 

Unizon – ungdomsjour/tjejjour - www.unizonjourer.se/ung   
Du kan tala om hur du mår, om sex eller om något jobbigt du har varit med om. På sidan finns flera 
olika jourer samlade som vänder sig till alla unga eller tjejer.  

 

Storasyster – www.storasyster.org  

Storasyster är en stödorganisation som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller sexuella 
övergrepp. Här finns många olika typer av stöd, samtal, chatt, medföljning till vård eller polis, en 
storasyster över tid, möjlighet att tala med andra som varit med om liknande saker etc.  

 

1000 möjligheter – www.1000mojligheter.se/hjalp-stod  
Hos 1000 Möjligheter kan du få hjälp och stöd via chatt, samtal på vår 1000Mottagning, egen 
stödkontakt, eller i gruppsamtal. Vi vänder oss till dig som har upplevt våld i en partnerrelation eller 
haft/har sex mot ersättning. Du kan vara anonym.  

 

TRIS – tjejers rätt i samhället – Tel 010-255 9191 

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att 
utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. 

TRIS-jouren: 010-255 9191 

 

Hedersförtryck - www.Hedersfortryck.se  

Webbsida som samlar information om hedersförtryck men också kontaktuppgifter till organisationer 
och stödverksamheter. Här kan du ta reda på mer om dina rättigheter och möjligheter att söka hjälp. 
Det finns hjälp och stöd till både killar och tjejer.  

 

Somaya kvinno- och tjejjour – tel 020-81 82 83 

Chatten är öppen måndagar och torsdagar 18:00 - 21:00

Knashemma.se

Om du utsatt någon eller utsätts för våld eller förtryck
Unga relationer - www.ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information til l dig upp ti l l 20 år som blir utsatt i din relation, är
kompis ti l l någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt
tidigare. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan
vara.

Vår chatt är öppen varje kväll kl. 20-22.

Unizon - ungdomsjour/tjejjour - www.unizonjourer.se/ung
Du kan tala om hur du mår, om sex eller om något jobbigt du har varit med om. På sidan finns flera
olika jourer samlade som vänder sig till alla unga eller tjejer.

Storasyster - www.storasyster.org

Storasyster är en stödorganisation som vänder sig ti l l dig som utsatts för våldtäkt eller sexuella
övergrepp. Här finns många olika typer av stöd, samtal, chatt, medföljning til l vård eller polis, en
storasyster över tid, möjlighet att tala med andra som varit med om liknande saker etc.

1000 möjligheter-www.lOOOmojligheter.se/hjalp-stod
Hos 1000 Möjligheter kan du få hjälp och stöd via chatt, samtal på vår lO00Mottagning, egen
stödkontakt, eller i gruppsamtal. Vi vänder oss til l dig som har upplevt våld i en partnerrelation eller
haft/har sex mot ersättning. Du kan vara anonym.

TRIS - tjejers rätt i samhället - Tel 010-255 9191

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat
våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att
utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

TRIS-jouren: 010-255 9191

Hedersförtryck - www.Hedersfortryck.se

Webbsida som samlar information om hedersförtryck men också kontaktuppgifter ti l l organisationer
och stödverksamheter. Här kan du ta reda på mer om dina rättigheter och möjligheter att söka hjälp.
Det finns hjälp och stöd ti l l både killar och tjejer.

Somaya kvinno- och tjejjour - tel 020-81 82 83
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Somaya kvinno- och tjejjour ger råd och stöd via sin stödtelefon som är öppen 9-16 under vardagar. 
De talar flera språk. Telefon: 020-81 82 83 

 

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och 
frigöra individer från våld. De är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Webbplats: somaya.se  

 

Koll på soc - kollpasoc.se 

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Soc och socialtjänsten är samma 
sak. Sajten är ett stöd för dig som redan är i kontakt med soc eller har funderat på att kontakta soc 
för att du mår dåligt.  Eller vet någon annan som mår dåligt. På sajten finns bland annat information 
om vad soc gör, tips inför möten med soc och hjälp för dig som vill ta kontakt med dem. Till sajten 
hör också en Youtube-kanal med filmer om soc 

 

Rädda Barnens stödchatt – Kärleken är fri  

Kärleken är fri är till för dig som ung och vill ha stöd och råd kring hedersrelaterade frågor. Öppen 
måndag, tisdag, onsdag kl. 19-21 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-ung/karleken-
ar-fri-chatt/  

 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT) 0760 034 26 56 

Du som är teckenspråkig kvinna/tjej från 15 år och uppåt och är utsatt för våld i någon form kan 
vända dig till NKJ. Om du mår dåligt och är i behov av stödsamtal eller rådgivning kan du kontakta oss 
på E-post, Instagram, Messenger eller mobil. Vi har tystnadsplikt. Vi pratar med alla som behöver 
stöd och hjälp. 

Kontakta oss på stod@nationellkvinnojour.se  

eller jourtelefon: 0760 034 26 56 

 

Rädda barnens Orostelefon radikalisering 020-100 200 

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Vi finns till för dig som är 
anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna. Ring oss på 020-100 
200, anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna. 
Orostelefonen är öppen måndag–fredag, klockan 9.00–12.00. 

 

Somaya kvinno- och tjejjour ger råd och stöd via sin stödtelefon som är öppen 9-16 under vardagar.
De talar flera språk. Telefon: 020-81 82 83

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och
frigöra individer från våld. De är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbplats: somaya.se

Koll på soc- kollpasoc.se

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Soc och socialtjänsten är samma
sak. Sajten är ett stöd för dig som redan är i kontakt med soc eller har funderat på att kontakta soc
för att du mår dåligt. Eller vet någon annan som mår dåligt. På sajten finns bland annat information
om vad soc gör, tips inför möten med soc och hjälp för dig som vill ta kontakt med dem. Till sajten
hör också en Youtube-kanal med filmer om soc

Rädda Barnensstödchatt - Kärlekenär fri

Kärleken är fri är t i l l för dig som ung och vill ha stöd och råd kring hedersrelaterade frågor. Öppen
måndag, tisdag, onsdag kl. 19-21

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-ung/karleken-
ar-fri-chatt/

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (NKJT) 0760 034 26 56

Du som är teckenspråkig kvinna/tjej från 15 år och uppåt och är utsatt för våld i någon form kan
vända dig ti l l NKJ. Om du mår dåligt och är i behov av stödsamtal eller rådgivning kan du kontakta oss
på E-post, lnstagram, Messenger eller mobil. Vi har tystnadsplikt. Vi pratar med alla som behöver
stöd och hjälp.

Kontakta oss på stod@nationellkvinnojour.se

eller jourtelefon: 0760 034 26 56

Rädda barnensOrostelefon radikalisering020-100 200

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Vi finns til l för dig som är
anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna. Ring oss på 020-100
200, anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna.
Orostelefonen är öppen måndag-fredag, klockan 9.00-12.00.

19

https://kollpasoc.se/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-ung/karleken-ar-fri-chatt/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri/om-heder-for-dig-som-ung/karleken-ar-fri-chatt/


 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Kyllervägen 37 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
 

 

  
Sida 
1(3) 

Datum  
2022-11-30  

Kommunfullmäktige 
   
   
   
 
  

 
 
Yttrande över Madelene Jönssons (SD) motion om 
kommunala kor, dnr KS 22/00128 

Informationsunderlag 
Madelene Jönssons (SD) motion, inkommen 2022-05-30 
KF 2022-05-31 § 101 
KS 2022-06-14 § 138 

Ärendet 
Motion om kommunala kor har lämnats till kommunförvaltningen för 
beredande. Motionären hänvisar till att det ur ett livsmedelsförsörjnings-och 
hållbarhetsperspektiv vore lämpligt att Hällefors kommun hade 
kommunalägda kor.  
 
Förvaltningen ser fördelar med förslaget då det även skulle säkerställa de egna 
försörjningskraven inom kommunal verksamhet. Dock måste frågan utredas 
ur flera aspekter som exempelvis tillgänglig mark, storlek på besättning och 
eventuell variation i vilka djurslag som ska hållas då det finns synergier med 
flera olika typer av boskap i samma terräng.  
Ansvarsfråga, driftform och andra ekonomisk aspekt måste också utredas.  
 
Viktigt att poängtera är att stora delar av förvaltningen bör ingå i utredningen 
då frågan är mångfacetterad och berör alla verksamheter på något sätt. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningens sociala konsekvensanalys är att det finns fler 
fördelar än nackdelar med förslaget. Att hålla egna djur kan ge många 
synergieffekter inom kommunal verksamhet. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningens miljömässiga konsekvensanalys är att det även här 
finns flera fördelar än nackdelar. Att kombinera djurhållning med 
växelbruk på samma marker gynnar ett flertal arter som är hotade i vår 
kommun, exempelvis ett antal fjärilar och insekter. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningens ekonomiska konsekvensanalys är att det är svårt att 
få kommunalt hållbar ekonomi i att hålla egna djur. Frågan behöver utredas 
mera i detalj. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda intentionerna i motionen 
grundligare. 
 
Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen innan 2023-07-01. 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg 
tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjligheten att låta 
befintliga bönder ta hand om kor som ägs av kommunen samt möjligheten till 
andelskor, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Madelene Jönsson (SD), Allan 
Myrtenkvist (S), Ulrika Jonsson (M) och Cecilia Albertsson (M). 
 
Ulrika Jonsson (M), Cecilia Albertsson (M) och Saskia van der Zanden (V) 
yrkar alla bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda intentionerna i motionen 
grundligare. 
 
Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen innan 2023-07-01. 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 

--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda intentionerna i motionen 
grundligare. 
 
Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen innan 2023-07-01. 
 



3(3) 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Med ovanstående anses motionen besvarad. 
 



 

 
 

 

Motion Kommun kor. 
 
Som en mat kommun tycker vi i Sverigedemokraterna att det är dags att vi 
menar allvar med att vi vill vara just en mat kommun. 
 
Vi pratar mer och mer om miljön och närproducerad mat. Vår måltidschef har 
vid flertalet tillfällen påpekat att lagen om offentlig upphandling sätter käppar i 
hjulet. Men med kommunalägda kor kan vi se till att både skola och omsorg får 
lokalt producerat kött. Dessutom är kor ur ett miljöperspektiv en fantastisk 
resurs för att hålla naturområden öppna. 
 
Flera andra kommuner i vårt avlånga land gör detta, så med tanke på att vi är en 
mat kommun borde detta vara självklart. 
 
Sverigedemokraterna yrkar: 
 
Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för kommunalt ägda kor 
i Hällefors kommun. 
 
 
Madelene Jönsson 
Sverigedemokraterna Hällefors 

 

 

Motion Kommun kor. 

Som en mat kommun tycker vi i Sverigedemokraterna att det är dags att vi 
menar allvar med att vi vill vara just en mat kommun. 

Vi pratar mer och mer om miljön och närproducerad mat. Vår måltidschef har 
vid flertalet tillfällen påpekat att lagen om offentlig upphandling sätter käppar i 
hjulet. Men med kommunalägda kor kan vi se till att både skola och omsorg får 
lokalt producerat kött. Dessutom är kor ur ett miljöperspektiv en fantastisk 
resurs för att hålla naturområden öppna. 

Flera andra kommuner i vårt avlånga land gör detta, så med tanke på att vi är en 
mat kommun borde detta vara självklart. 

Sverigedemokraterna yrkar: 

Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för kommunalt ägda kor 
i Hällefors kommun. 

Madelene Jönsson 
Sverigedemokraterna Hällefors 
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Yttrande över Susanne Grundströms (S) motion om att 
välkomna besökare till Hjulsjöbygden KS 20/00209 

Motion från Susanne Grundström (S) om Hjulsjöbygden, inkom 2020-10-19 
KF 2020-10-27 § 159 
KS 2021-01-26 § 10 
Trafikverkets översiktskarta RV 63 sträckning Förbifart-Hjulsjö 

Ärendet 
I motion framförs önskemål om att den parkeringsficka som finns vid 
Vasslasjön, iordningställs så att den kan bli kommunens ”hälsa-välkommen-
plats” för resande från Kopparbergshållet med informations/anslagstavla och 
soptunna, en bänk att sitta på och kanske toalett.  
 
Motionären skriver att det på olika platser i Hällefors kommun finns olika 
typer av skyltar som hälsar besökaren välkommen, Nära tätorten hälsar skyltar 
”välkommen till Hällefors” på en ordentligt tilltagen skylt som också ger 
utrymme för extra information eller hälsning. 
 
Vidare skriver hon att det också finns välkomnande informationstavlor med 
besöksinformation och en kartbild. Dessa skyltar är ofta belägna vid en vacker 
plats och utrustade både med anslagstavla och soptunna, de ligger längre bort 
från centralorten.  
 
Att placera en sådan informationsskylt vid norra infarten till Hällefors, 
tillsammans med en sittmöbel och en soptunna är en god idé som välkomnas 
av förvaltningen. Planen för den nya vägsträckningen är klar och presenteras i 
Trafikverkets översiktskarta RV 63 sträckning Förbifart-Hjulsjö och medger 
att önskad placering vid Vasslesjön är möjlig. Tidplanen på vägverkets sida 
anger att förbifart Hjulsjö beräknas vara klar till hösten 2023. Ett uppförande 
av en Hälsa-Välkommen-plats skulle alltså vara möjlig att genomföra under 
2024.  
 
Marken ägs inte av kommunen utan av Hällefors-Tierp skogar AB. En 
förutsättning är att kommunen kan teckna nyttjanderättsavtal på platsen.  
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Social konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv.  
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta 
perspektiv då ytan på platsen idag redan är iordningställd.   

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnad för skylt inklusive uppsättning, samt kostnader för lov uppskattas 
till ca 25 000 kr. Sittmöbler styckpris på ca 6 000 kr.   
 
Driftskostnad för att sköta ytterligare en ”Välkomst-plats” tillkommer. 
Idag finns ingen budget för drift av dessa platser. Avstädning, röjning av 
buskar, gräsklippning och tillsyn beräknas kosta ca 5000-7000kr/säsong 
och plats. 

Dessa kostnader föreslås hanteras i kommunens budgetprocess för år 2024. 

Kostnaden för att uppföra en mulltoalett uppgår till ca 60 000 kr, till detta 
skulle en årlig driftskostnad tillkomma för att hålla toaletten fräsch och 
städad. Det finns inte utrymme i nuvarande förvaltning utan den tjänsten 
skulle behöva köpas in externt. Förvaltningen anser inte att en toalett är 
nödvändig då det innebär för stort skötselansvar och toaletter finns inte 
heller på de andra ”Hälsa-välkommen-platserna”.  

Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Motionärens förslag antas delvis.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att för kommunens del teckna nyttjanderättsavtal 
på platsen för att få uppföra en Hälsa-Välkommen-plats. Eventuell kostnad 
hanteras i budgetprocess för 2024. 
 
Medel för uppförande av skylt, sittmöbel och soptunna, 31 000 kr samt årlig 
driftskostnad hanteras i kommunens budgetprocess för 2024. 
 
Motionärens förslag om toalett antas inte.   
 
Motionen anses med ovanstående besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena 
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Motionärens förslag antas delvis.  
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Förvaltningen får i uppdrag att för kommunens del teckna nyttjanderättsavtal 
på platsen för att få uppföra en Hälsa-Välkommen-plats. Eventuell kostnad 
hanteras i budgetprocess för 2024. 
 
Medel för uppförande av skylt, sittmöbel och soptunna, 31 000 kr samt årlig 
driftskostnad hanteras i kommunens budgetprocess för 2024. 
 
Motionärens förslag om toalett antas inte.   
 
Motionen anses med ovanstående besvarad. 

--- 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet önskar Lars-Göran 
Zetterlund (C) till protokollet att soptunna riskerar att leda till ökad 
nedskräpning. 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna 
utskottets förslag vilket bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Motionärens förslag antas delvis.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att för kommunens del teckna nyttjanderättsavtal 
på platsen för att få uppföra en Hälsa-Välkommen-plats. Eventuell kostnad 
hanteras i budgetprocess för 2024. 
 
Medel för uppförande av skylt, sittmöbel och soptunna, 31 000 kr samt årlig 
driftskostnad hanteras i kommunens budgetprocess för 2024. 
 
Motionärens förslag om toalett antas inte.   
 
Motionen anses med ovanstående besvarad. 

 



Till 
Hällefors kommun 
 
 
 
MOTION 
 
 
Välkommen till Hjulsjöbygden, en del av Hällefors kommun! 
 
När man närmar sig Hällefors kommun så märker man det på olika sätt, beroende av från vilket håll 
man kommer. Är man riktigt nära tätorten så står det ”välkommen till Hällefors” på en ordentligt 
tilltagen skylt som också ger utrymme för någon extra information eller hälsning.  
 
Det finns också mer påkostade välkomnande. De är ofta och belägna vid någon vacker sjö, utrustade 
både med anslagstavla och soptunna, de ligger längre bort från centralorten. Då får jag uppfattningen 
att platsen är noga utvald för att vi vill visa upp oss från vår finaste sida. Det är bra! 
 
Om du färdas på riksväg 63 från Kopparberg så finns det bara en vanlig blå skylt som talar om att du 
passerar kommungränsen, sen inget mer, om du inte åker igenom den vackra byn, Hjulsjö, där 
nuvarande kommunala anslagstavla finns. Den är placerad vid den sedan fler år nedlagda affären. 
Knappast någon som ser den och det kommer bli ännu färre när nya dragningen av riksväg 63, 
förbifart Hjulsjö, blir klar. 
 
Vi har flera attraktioner i Hjulsjöbygden som drar en hel del gäster som skulle behöva få möjlighet att 
presentera sig för turister och andra besökare i trakten. Hjulsjö 103, Bredsjö Mjölkfår, Södra Hyttans 
bokloppis och inte minst Hjulsjö Mountainbike. Överhuvudtaget finns en rad företag i bygden som 
erbjuder tjänster i form av bilverkstad, övernattning och försäljning av närproducerade livsmedel, 
Lantliv i Hjulsjö, m. fl. Detta behöver synliggöras. 
 
Jag föreslår att den parkeringsficka som finns vid Vasslasjön, iordningställs så att den kan bli 
kommunens ”hälsavälkommenplats” för resande från Kopparbergshållet med 
informations/anslagstavla och soptunna, en bänk att sitta på och kanske toalett. 
 
 
 
Susanne Grundström 
Socialdemokraterna 
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Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 22/00198 

Informationsunderlag 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2022-
09-30 
Kommunallag (2017:725) 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram en förteckning över medborgarförslag 
och motioner som inte är besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen, 5 
kap § 35 och 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige få information om 
medborgarförslag och motioner som inte har avgjorts inom ett år. 
 
Av förteckningen framgår det att det finns 15 medborgarförslag och 17 
motioner som har lämnats in till kommunen men inte besvarats än. Det är 
något fler än vid samma tid förra året. En delförklaring kan vara det relativt 
stora antalet motioner som lämnats in under valåret 2022. Av de obesvarade 
ärendena kommer 10 medborgarförslag och sex motioner vara ett år eller 
äldre när kommunfullmäktige får denna information.  
 
I bifogad förteckning framgår, förutom diarienummer och titel, aktuell status 
för de olika ärendena. Majoriteten av de obesvarade ärendena ligger hos 
kommunförvaltningen för beredning. Medan det i några fall finns ett förslag 
till yttrande för politisk behandling alternativt att ärendet avvaktar den första 
behandlingen i kommunstyrelsen. Det är också ett ärende som har 
återremitterats och ett som skickats för förnyad beredning. 
 
Kommunförvaltningen behandlar medborgarförslag och motioner löpande. 
Inlämnade ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver 
kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av 
ärenden. När det kommer till de äldre ärendena är förvaltningens målsättning 
att det ska finnas ett förslag för politisk behandling innan årsskiftet. 
 
För en snabbare hantering av nya ärenden som lämnas in kan 
kommunstyrelsen själva besvara, eller lämna förslag på svar till 
kommunfullmäktige, utan att skicka det till kommunförvaltningen för 
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beredning. I de fall ärendena inte kräver någon större utredning är det ett sätt 
att korta väntetiden för den som lämnat in ett förslag. Kommunen har även 
andra alternativ för medborgarna att föra fram sina synpunkter på, vilket 
kommunförvaltningen vid olika tillfällen informerar om. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
De ekonomiska konsekvenser som de obesvarade ärendena skulle kunna 
innebära kommer att redovisas i samband med att de olika ärendena 
behandlas. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 

--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
 



Diarienummer Titel Status
KS 22/00185 Wilhelm Thams (GL) motion om nolltaxa i Hällefors kommun KS första gången 11/10
KS 22/00178 Katja Ollilas (V) och Maja Loiskes (V) motion om fritidsbank KS första gången 11/10
KS 22/00153 Håkan Bergströms (S) och Ann-Charlotte Nässèns (S) motion om

kombinationsutbildningar möjligheten att kunna varva utbildning med
praktik

KS första gången 11/10

KS 22/00152 Allan Myrtenkvist (S) och Christina Kuurnes (S) motion om tillväxt och
kompetens, integration och arbetslöshet

KS första gången 11/10

 KS 22/00147 Medborgarförslag om utsiktstorn KS första gången 11/10
KS 22/00136 Medborgarförslag om cykelpumpar KS första gången 11/10
KS 22/00128 Madelene Jönssons (SD) motion om kommunala kor Kommunförvaltningen för beredning
KS 22/00116

Maja Loiskes (V) motion om enhetlig skyltning i Hällefors kommun
Kommunförvaltningen för beredning

KS 22/00095 Medborgarförslag om sommarjobb åt fler ungdomar Kommunförvaltningen för beredning
KS 22/00090 Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om lediga jobb på kommunens

hemsida
Kommunförvaltningen för beredning

KS 22/00077 Cecilia Albertssons (M) motion om handlingsplan mot hedersrelaterat
våld och förtryck

Förslag till svar behandlas av KS 11/10

KS 22/00075 Cecilia Albertssons (M) med fleras motion om utdrag ur
belastningsregistret

Kommunförvaltningen för beredning

KS 22/00074 Madelene Jönssons (SD) motion om vårdhund Kommunförvaltningen för beredning
KS 22/00044 Medborgarförslag - Placering av bänkar längs populära promenadstråk

i Hällefors tätort.
Kommunförvaltningen för beredning

 KS 22/00014 Vivianne Petterssons (M) motion om företagare i lokala
brottsförebyggande rådet, BRÅ

Kommunförvaltningen för beredning

KS 22/00002 Medborgarförslag om att kommunen ska köpa lokal till ungdomar som
kör traktor eller bil

Kommunförvaltningen för beredning

KS 21/00218 Kjell Walegrens (GL) motion om belyst motionsspår i Grythyttan Kommunförvaltningen för beredning
KS 21/00204

Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention
Förslag till svar behandlas av KS 11/10

KS 21/00159 Medborgarförslag om Grythyttans fotbollsplan Kommunförvaltningen för beredning
KS 21/00113 Medborgarförslag - Införande av porrpreventation för barn Kommunförvaltningen för beredning
KS 21/00051 Medborgarförslag - Uppsättning av hundlatriner. Förslag tll svar behandlas av KS 11/10
KS 20/00209 Susanne Grundströms (S) motion om att välkomna besökare till

Hjulsjöbygden
Kommunförvaltningen för beredning

KS 20/00192 Medborgarförslag om gångväg samt hundrastgård med papperskorg i
anslutning

Förslag till svar behandlas av KS 11/10

KS 20/00100 Tobias Nygrens (C) motion om måltidsråd Återremitterad till kommunförvaltningen KF 2020-12-08
KS 20/00057 Medborgarförslag om belysning vid återvinningsplatser Kommunförvaltningen för beredning
KS 20/00050 Medborgarförslag om trafikåtgärder Kommunförvaltningen för beredning
KS 19/00175 Tobias Nygrens (C) motion om uppgradering av sopkärl i kommunens

offentliga utemiljöer
Kommunförvaltningen för förnyad beredning

KS 19/00174 Tobias Nygrens (C) motion om att ansluta Hällefors kommun till 27
augusti: nationell dag för civilkurage och medmänsklighet

Kommunförvaltningen för beredning

KS 19/00077 Medborgarförslag om rengöring av gatuskyltar i Grythyttan Förslag till svar behandlas av KS 11/10
KS 19/00076 Medborgarförslag om 55+ boende i Grythyttan Kommunförvaltningen för beredning
KS 17/00155 Medborgarförslag om upprustning av Storsand Kommunförvaltningen för beredning
KS 13/00252 Daniel Bergströms fråga om farthinder på Badvägen i Grythyttan -

medborgarförslag
Kommunförvaltningen för beredningDiarienummer Titel Status

KS22/00185
KS22/00178

KS22/00153

KS22/00152

KS22/00147
KS22/00136
KS22/00128

KS22/00116

KS22/00095

KS22/00090

KS22/00077

KS22/00075

KS22/00074

KS22/00044

KS22/00014

KS22/00002

KS21/00218

KS21/00204

KS21/00159
KS21/00113
KS21/00051
KS20/00209

KS20/00192

KS20/00100
KS20/00057
KS20/00050
KS19/00175

KS19/00174

KS19/00077
KS19/00076
KS17/00155
KS13/00252

Wilhelm Thams (GL) motion om nolltaxa i Hällefors kommun
Katja Ollilas (V) och Maja Loiskes (V) motion om fritidsbank
Håkan Bergströms (5) och Ann-Charlotte Nassens (5) motion om
kombinationsutbildningar möjligheten att kunna varva utbildning med
praktik
Allan Myrtenkvist (5) och Christina Kuurnes (5) motion om tillväxt och KSförsta gången 11/10
kompetens, integration och arbetslöshet
Medborgarförslag om utsiktstorn KSförsta gången 11/10
Medborgarförslag om cykelpumpar KSförsta gången 11/10
Madelene Jönssons (SD) motion om kommunala kor Kommunförvaltningen för beredning

Tobias Nygrens (C)motion om att ansluta Hällefors kommun till 27
augusti: nationell dag för civilkurage och medmänsklighet

Medborgarförslag om rengöring av gatuskyltar i Grythyttan
Medborgarförslag om 55+ boende i Grythyttan
Medborgarförslag om upprustning av Storsand
Daniel Bergströms fråga om farthinder på Badvägen i Grythyttan -
medborgarförslag

KSförsta gången 11/10
KSförsta gången 11/10

KSförsta gången 11/10

Kommunförvaltningen för beredning
Maja Loiskes (V) motion om enhetlig skyltning i Hällefors kommun
Medborgarförslag om sommarjobb åt fler ungdomar
Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om lediga jobb på kommunens
hemsida
Cecilia Albertssons (M) motion om handlingsplan mot hedersrelaterat Förslag ti l l svar behandlas av KS11/10
våld och förtryck
Cecilia Albertssons (M) med fleras motion om utdrag ur Kommunförvaltningen för beredning
belastningsregistret
Madelene Jönssons (SD) motion om vårdhund Kommunförvaltningen för beredning
Medborgarförslag - Placering av bänkar längs populära promenadstråk Kommunförvaltningen för beredning

Kommunförvaltningen för beredning

Kommunförvaltningen för beredning

i Hällefors tätort.
Vivianne Petterssons (M) motion om företagare i lokala
brottsförebyggande rådet, BRÅ
Medborgarförslag om att kommunen ska köpa lokal till ungdomar som Kommunförvaltningen för beredning

Kommunförvaltningen för beredning

kör traktor eller bil
Kjell Walegrens (GL) motion om belyst motionsspår i Grythyttan Kommunförvaltningen för beredning

Förslag ti l l svar behandlas av KS11/10
Tobias Nygrens (C)motion om handlingsplan för suicidprevention
Medborgarförslag om Grythyttans fotbollsplan Kommunförvaltningen för beredning
Medborgarförslag - Införande av porrpreventation för barn Kommunförvaltningen för beredning
Medborgarförslag - Uppsättning av hundlatriner. Förslag tii svar behandlas av KS11/10
Susanne Grundströms (5) motion om att välkomna besökare till Kommunförvaltningen för beredning
Hjulsjöbygden
Medborgarförslag om gångväg samt hundrastgård med papperskorg i Förslag ti l l svar behandlas av KS11/10
anslutning
Tobias Nygrens (C)motion om måltidsråd Återremitterad ti l l kommunförvaltningen KF2020-12-08
Medborgarförslag om belysning vid återvinningsplatser Kommunförvaltningen för beredning
Medborgarförslag om trafikåtgärder Kommunförvaltningen för beredning
Tobias Nygrens (C)motion om uppgradering av sopkärl i kommunens Kommunförvaltningen för förnyad beredning
offentliga utemiljöer

Kommunförvaltningen för beredning

Förslag ti l l svar behandlas av KS11/10
Kommunförvaltningen för beredning
Kommunförvaltningen för beredning
Kommunförvaltningen för beredning
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Förteckning över besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 22/00197 

Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner daterad 2022-09-
30 
Kommunallag (2017:725) 

Ärendet 
I likhet med tidigare år har kommunförvaltningen tagit fram en förteckning 
över medborgarförslag och motioner som har blivit besvarade, eller avskrivna, 
sedan föregående års sammanställning.  
 
Enligt kommunallagen, 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige varje år få 
information om beslut som har fattats av nämnder om kommunfullmäktige 
överlåter åt en nämnd att besvara medborgarförslag. Utifrån att 
kommunförvaltningen i förteckningen över ej besvarade ärenden även 
redovisar obesvarade motioner redovisas också tidsperiodens besvarade 
motioner här. 
 
Som framgår av förteckningen har sju medborgarförslag och 13 motioner 
blivit besvarade under tidsperioden. Det där ett av medborgarförslagen var ett 
samlingsärende med förslag från tre olika medborgare om grillplatser.  
Totalt sett är det något fler besvarade ärenden än under motsvarande 
tidsperiod föregående år. 
 
Av förteckningen framgår när, av vilket organ och i vilken paragraf respektive 
medborgarförslag eller motion blivit besvarad. Det för att underlätta för den 
intresserade att själv följa upp vilket svar som getts i ärendet. Självklart går 
det även bra att kontakta kanslienheten om mer information önskas. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
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Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys, utan hänvisar till de ekonomiska aspekterna i respektive 
ärende 

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker innan ärendet behandlas i 
kommunstyrelsen. 

 
--- 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 

--- 

Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 

 



Diarienummer Titel Status
KS 21/00034 Medborgarförslag, tre stycken, om

grillplatser/samlingsplatser i Hällefors tätort
Besvard KS 2021-10-05 § 166

KS 21/00049 Medborgarförslag om fler lättåtkomliga
grillplatser i centrala Hällefors

Besvard KS 2021-10-05 § 166

KS 21/00023 Christina Kuurnes (S) mfl:s motion om regler för
användning av smällare och fyrverkeri

Besvarad KF 2021-10-26 § 144

KS 21/00190 Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om
trygghetsvärdar

Besvarad KF 2021-10-26 § 145

KS 20/00058 Medborgarförslag om elcyklar till
kommunanställda

Besvarad KS 2021-12-14 § 222

KS 21/00089 Medborgarförslag - Önskemål om att anordna
skatepark/aktivitetspark i kommunen

Besvarad KS 2022-01-25 § 15

KS 21/00161 Medborgarförslag om iordningsställande av
skateboardpark

Besvarad KS 2022-01-25 § 15

KS 20/00042 Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm
Thams (GL) motion om lokalt omhändertagande
av Gyltboanläggningens lakvatten

Besvarad KF 2022-02-15 § 41

KS 21/00249
Fredrik Dahlbergs (SD) motion om discgolfbana

Besvarad KF 2022-02-15 § 42

KS 22/00045 Medborgarförslag gällande pingisbord i
kommunens bostadsområden

Besvarad KS 2022-05-10 § 104

KS 20/00196 Cecilia Albertssons (M) motion om förskolebarn
på äldreboenden

Besvarad KF 2022-05-31 § 114

KS 20/00182 Kjell Walegrens (GL) motion om utökning av
möjligheterna till friluftsliv

Besvarad KF 2022-05-31 § 115

KS 21/00219 Kjell Walegrens (GL) motion om utveckling av
det rörliga friluftslivet

Besvarad KF 2022-05-31 § 116

KS 18/00298 Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om
kommunens näringslivsarbete

Besvarad KF 2022-05-31 § 117

KS 21/00223 Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran Zetterlunds
(C) motion om energi- och klimatplan för
minskning av växthusgasutsläpp

Besvarad KF 2022-05-31 § 118

KS 22/00076 Cecilia Albertssons (M) motion om utökade
parkeringsplatser i centrala Hällefors

Besvarad KF 2022-05-31 § 119

KS 21/00167 Medborgarförslag om brygga vid Måltidens hus
i Grythyttan

Besvarad KS 2022-06-14 § 129

KS 21/00224 Cecilia Albertssons (M) motion om
båtiläggningsplatser/-ramper i kommunen

Besvarad KF 2022-09-06 § 154

KS 21/00203 Tobias Nygrens (C) motion om mensskydd Besvarad KF 2022-09-06 § 155
KS 21/00247 Madelene Jönssons (SD) motion om löner i

Hällefors kommun
Besvarad KF 2022-09-06 § 156Diarienummer Titel Status

KS21/00034 Medborgarförslag, t re stycken, om Besvard KS2021-10-05 § 166
grillplatser/samlingsplatser i Hällefors tätort

KS21/00049 Medborgarförslag om fler lättåtkomliga Besvard KS2021-10-05 § 166
grillplatser i centrala Hällefors

KS21/00023 Christina Kuurnes (S) mfl:s motion om regler för Besvarad KF 2021-10-26 § 144
användning av smällare och fyrverkeri

KS21/00190 Cecilia Albertssans (M) mfl:s motion om Besvarad KF 2021-10-26 § 145
trygghetsvärdar

KS20/00058 Medborgarförslag om elcyklar ti l l Besvarad KS2021-12-14 § 222
kommunanställda

KS21/00089 Medborgarförslag - Önskemål om att anordna Besvarad KS2022-01-25 § 15
skatepark/aktivitetspark i kommunen

KS21/00161 Medborgarförslag om iordningsställande av Besvarad KS2022-01-25 § 15
skateboardpark

KS20/00042 Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Besvarad KF 2022-02-15 § 41
Thams (GL) motion om lokalt omhändertagande
av Gyltboanläggningens lakvatten

KS21/00249 Besvarad KF 2022-02-15 § 42
Fredrik Dahlbergs (SD) motion om discgolfbana

KS22/00045 Medborgarförslag gällande pingisbord i Besvarad KS2022-05-10 § 104
kommunens bostadsområden

KS20/00196 Cecilia Albertssans (M) motion om förskolebarn Besvarad KF 2022-05-31 § 114
på äldreboenden

KS20/00182 Kjell Walegrens (GL) motion om utökning av Besvarad KF 2022-05-31 § 115
möjligheterna til l friluftsliv

KS21/00219 Kjell Walegrens (GL) motion om utveckling av Besvarad KF 2022-05-31 § 116
det rörliga friluftslivet

KS18/00298 Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om Besvarad KF 2022-05-31 § 117
kommunens näringslivsarbete

KS21/00223 Tobias Nygrens (C)och Lars-Göran Zetterlunds Besvarad KF 2022-05-31 § 118
(C)motion om energi- och klimatplan för
minskning av växthusgasutsläpp

KS22/00076 Cecilia Albertssans (M) motion om utökade Besvarad KF 2022-05-31 § 119
parkeringsplatser i centrala Hällefors

KS21/00167 Medborgarförslag om brygga vid Måltidens hus Besvarad KS2022-06-14 § 129
i Grythyttan

KS21/00224 Cecilia Albertssans (M) motion om Besvarad KF 2022-09-06 § 154
båtiläggningsplatser/-ramper i kommunen

KS21/00203 Tobias Nygrens (C)motion om mensskydd Besvarad KF 2022-09-06 § 155
KS21/00247 Madelene Jönssons (SD) motion om löner i Besvarad KF 2022-09-06 § 156

Hällefors kommun



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Kyllervägen 37 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
per 2022-08-31, dnr KS 22/00223 
 
Informationsunderlag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2022-10-14 § 
123 
Revisorernas granskning av delårsrapporten 2022-08-31, daterad 2022-10-21 
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022-08-31 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets 
ekonomi och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2022-08-31.  
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets delårsrapport 
för verksamhetsåret 2022. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till förbundets delårsrapport 
för verksamhetsåret 2022. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden 
ett underskott på 9,3 miljoner kronor som avser de skattefinansierade 
verksamheterna. De avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett underskott 
på 1,5 miljoner kronor som täcks upp via de fonder som finns uppbyggda från 
tidigare års överskott. De gemensamma verksamheterna redovisar ingen 
avvikelse mot budget.  
 
För helår 2022 prognostiserar förbundet totalt ett underskott på 24,8 miljoner 
kronor. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar -13,2 miljoner 
kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar -11,6 
miljoner kronor för helår 2022. De gemensamma verksamheterna 
prognostiseras klara budgeten. Från och med verksamhetsåret 2022 
särredovisar förbundet kostnader för vinterväghållningen. 
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Sett till Hällefors kommun innebär helårprognoserna att kommunen kommer 
att behöva reglera underskott för skattefinansierade verksamheten i 
kommunens årsbokslut år 2022 med 2,0 miljoner kronor. Förbundet ser redan 
nu en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år och det 
innebär ett underskott med -1,0 miljoner kronor. Vinterbudgeten beräknas 
kosta -1,0 miljon kronor mer än budgeterat, p g a ovanligt många snöfall och 
halkbekämpningstillfällen. Inom taxefinansierade verksamheterna beräknar 
förbundet ett underskott med - 0,9 miljoner kronor inom avfallshanteringen 
och -1,6 miljoner kronor inom VA-verksamheten vilket regleras inom de 
fonder som finns uppbyggda sedan tidigare överskott.  
 
De två finansiella målen saknar upplysning om förbundets prognostiserade 
måluppfyllelse av de finansiella målen. I delårsrapporten anges dock att de 
skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett negativt resultat för 
helåret 2022 och därmed kommer inte resultatmålet att uppnås.   
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2022 fastställt tre 
övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna kan inte bedöma om verksamhetsmålen kommer att uppnås och 
de noterar att det inte framgår någon sammantagen bedömning huruvida god 
ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2022.  
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive 
medlemskommun särredovisas: 
Gemensamma verksamheter gemensamt 
Process Gata/Trafik skattefinansierad 
Process Park/Skog skattefinansierad 
Process Idrott skattefinansierad 
Process Lokal och Miljöservice skattefinansierad 
Process Avfall och Återvinning avgiftsfinansierad 
Process Vatten och Avlopp (VA)  avgiftsfinansierad 
 
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbundet bedömer i 
delårsrapporten. 
 
Vad gäller investeringsredovisning så presenterar kommunalförbundet ingen 
investeringsredovisning över de investeringar som förbundet genomfört under 
perioden. Kommunalförbundet motiverar det med att de endast gör mindre 
investeringar i fordon och inventarier, medan fastigheter och anläggningar 
ägs av respektive medlemskommun. 
 
I delårsrapporten finns dock tabeller presenterade över investeringar som 
kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas räkning inom de 
olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2022-08-31, 
investeringsbudget och årsprognos för respektive investeringsprojekt. 

  
För övrigt noterar revisorerna att förbundet behöver se över sin princip 
avseende redovisning av semesterlöneskuld och löneskatt på pensioner så att 
de överensstämmer med gällande redovisningsregelverk. De rekommenderar 
att förbundet säkerställer att relevanta iakttagelser och rekommendationer i 
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samband med verksamhetsövergång och avveckling överlämnas till berörda 
verksamheter i den nya organisationen.  

 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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Beslutar att fastställa Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens delårsbokslut 
för 2022 och överlämnar den till respektive medlemskommun för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 
Totalt sett redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott 
på 9 300 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett underskott på 
1 481 tkr. 

För ärendet aktuella handlingar 
Delårsbokslut augusti 2022 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att fastställa Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
delårsbokslut för 2022 och överlämnar den till respektive medlemskommun för 
kännedom. 

Delges för kännedom: 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Revisionen 

Protokollsutdrag till 



 

 
 
 
 
 
 
 

Delårsbokslut 
augusti 2022 

 

 
 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
 

 
 
 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed avge 
delårsbokslut för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31 
 
 
 
 
 
Antagen av Direktionen 2022-10-14 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

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

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora. 
 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter 

Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Park/Idrott (GPI) 

 Lokal- och miljöservice 
 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Avfall och Återvinning 

 Vatten och avlopp 

 

Organisation  
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Politiska inriktningsmål 
Övergripande 

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

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

Ekonomi och effektivitet 

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

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

Miljö 

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

Rollen som arbetsgivare  

o Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Förbundet är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
 

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

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

Värdegrund 
Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). 
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla 
medarbetare i deras dagliga arbete. 
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God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundets finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljö-
medvetet och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och 
etablerade normer. 
 

Finansiellt perspektiv 

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

Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2022 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna).  
 

Avgiftsfinansierade verksamheter  
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp 
– redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över 
tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. 
 

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

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

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

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

 
I förbundets Verksamhetsplan med mål 2022 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att 
målen ska uppnås. 
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Delårsresultat 
Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -9 300tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett underskott på -1 481tkr. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jan-aug jan-aug jan-aug

(Belopp i tkr) 2022* 2021 2020

Nettoomsättning 355 535 205 109 193 944

Delårsresultat

Gemensamt 0 0 0

Skattefinansierat -9 300 2 336 8 186

Resultat -9 300 2 336 8 182

* för 2022 innehåller resultaträkningen även investeringar
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Väsentliga händelser  
Gemensamt / Övergripande 
 

 Första halvåret har i hög grad präglats av kriget i Ukraina. I början av året såg förbundet 
kraftigt höjda priser på bensin, diesel och material såsom plast, asfalt och betong vilket 
hade en stor påverkan på kommunernas entreprenader inom vatten och avlopp samt 
gatuverksamheten. Prishöjningarna hade en påverkan på både driftorganisationen men 
framför allt inom investeringsprojekten. Det fanns en betydande oro inom 
organisationen vad som bland annat skulle hända med byggnationen av det nya 
reningsverket i Nora. Kraftigt ökade elpriser har en stor påverkan på driftbudget och 
kommunernas resultat då processerna inom vatten och avlopp samt kommunernas 
gatubelysning förbrukar mycket ström. Kommunalförbundet arbetar sedan augusti 
månad med att se över elkonsumtionen och vidta eventuella åtgärder för att spara 
ström.  

 I april månad fattade kommunalförbundets medlemskommuner beslutet att lägga ner 
kommunalförbundet och bilda en gemensam nämnd i Lindesberg istället för områdena 
vatten och avlopp, avfall och återvinning samt gata. Resan mot denna förändring har 
tagit mycket kraft och energi av förbundets ledning och avdelningar under våren och 
sommaren samtidigt som ordinarie verksamhet fortgått.  

 
 
Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI) 

 
Gata 

 En provisorisk GC-bro i Lillsjön/Hagbyån i Gyttorp är byggd. Återstår återställningar.  
 Fortsatt planering gällande underhållsplanerna för Broar och Beläggning.  
 Färdigställande av Lärkesbron i Nora. 
 Färdigställande av bro över kraftverkskanal och stödmur i Högfors, Ljusnarsbergs 

kommun 
 Planer på att samköra underhållsåtgärder med Karlskoga energi på en bro över 

Svartälvens kraftkanal mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen som ska utföras HT 
2022 och 2023. 

 Rivning och uppbyggnad av västra Loppholmsbron påbörjad 

 
Park/Skog/Idrott 

 Strandskoning på en del av Strandpromenaden i Nora är utfört.  
 Genintroducering av resistenta almar i Lindesberg, två på Bondegatans lekplats och en i 

Lindesby Trädgård. 
 Etablering av skuggareal på Bondegatans lekplats. Två segel och två större almar. 
 Etablering av ny klätterställning, Rumängsparkens lekplats, Vedevåg. 
 Byte av problemredskap till ny typ, Idrottsvägens lekplats, Frövi   .      
 Utökning med handikappgunga, Stribergs lekplats, Nora 
 Utökning med dubbel gungställning, badplatsens lekplats, Ås, Nora 
 5 gjutjärnskärl till sommarblommor uppsatt i Grythyttans centrum som 

parkeringsreglering. 
 Två nya 5-manna mål på hjul uppsatta på fotbollsplan, Riggards, Kopparberg. 
 Ambraträd och Tulpanträd planterat i Tivoliparken och på Trekanten, Lindesberg . 
 3 parksoffor och en bänk uppställda i Tivoliparken, Lindesberg. 
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 Skyltar till alla lekplatser på alla fyra kommuner, 20 x 25 cm på metallstolpar, hemtagna. 
Text med lekplatsens namn, kommunnamn, larmnummer, kontaktnummer samt 
rökförbudssymbol. Uppsättning pågår.  

 Riskträd bedöma och nertagna i alla fyra kommuner. 
 Jätteloka bekämpad i alla fyra kommunerna. Nedgång i antal med ca. 75 % över de 

senaste 7 åren vi har bekämpat. 
 Alla lekplatser i alla fyra kommunerna besiktade två gånger första halvåret. Få fel 

upptäckta, och inga av större vikt.  
 Ny konstgräsplan vid Karlsängs IP som färdigställdes 30/7-2022. 

 

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS) 

 Inför 2022 fick avdelningen pengar beviljade i budgeten från Nora kommun för inköp av 
en städrobot. Roboten kommer att gå på Karlsängsskolan i Nora fr o m 1 september. 
Avdelningen ser stora vinster med en robot som städar långa korridorer, vilket frigör 
personal som då kan utföra annan städning. Investeringen är ett steg in i framtidens 
lokalvård. 

 
 Första halvan av 2022 har också präglats av Covid-19 och påverkat LMS stort.  

Avdelningen har jobbat intensivt med att säkerställa att det finns bemanning och 
städmaterial och framförallt stötta och skapa en trygghet för medarbetarna. 

 
 

Avdelning Avfall och Återvinning 

 Insamling av returpapper. 
 

 Avfallsplan är antagen. 
 

 Koncept är framtaget för ny ÅVC i Lindesberg. 

 

Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

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

 Större händelser på ledningsnätet, bland annat brott på råvattenledning till Stribergs 
vattenverk och läckande avloppsledning i Kopparberg.   

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

 Ökade kostnader för främst elektricitet.  
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Sammanfattning 
 

 
 
Prognosen pekar mot ett underskott med -24,8mnkr, vilket är 21,5mnkr sämre än bokslutet för 
2021. För de skattefinansierade verksamheterna prognosticeras ett minusresultat på -13,2mnkr 
och för de avgiftsfinansierade ett minusresultat på -11,6mnkr. 
De stora avvikelserna i prognosen är elkostnader som ser ut att kosta 20mnkr mer än 
budgeterat för hela förbundet, samt snöröjning som ser ut att kosta 7,6mnkr mer än budgeterat. 
 
Övergripande 
Första halvåret har präglats av den förändringsresa som kommunalförbundet är inne i. I april, 
efter nästan tre års ägarutredningar, fattade de fyra medlemskommunernas fullmäktige beslutet 
att lägga ner kommunalförbundet och bilda en ny teknisk nämnd i Lindesbergs kommun för 
områdena vatten och avlopp, avfall och återvinning samt gatuverksamheten. Lokalvården samt 
parkverksamheten föreslogs gå tillbaka till respektive medlemskommun. Kommundirektörerna, 
som ansvarade för genomförandeplanen av fullmäktiges beslut, fattade strax innan sommaren 
beslutet att verkställa till årsskiftet. Planering har under våren och sommaren pågått på 
övergripande ledningsnivå och inom respektive avdelning, tillsammans med 
medlemskommunerna, för att hinna med denna tidplan. Allt annat pågående utvecklingsarbete 
har mer eller mindre fått stå tillbaka.  
 

Framtid   
Kommunalförbundets verksamheter går sannolikt en ljusare framtid till mötes som gemensam 
nämnd och förvaltning i Lindesbergs kommun. Det har visat sig svårt att bedriva samverkan 
inom ett gemensamt kommunalförbund när kommunerna har så olika utgångslägen 
demografiskt och ekonomiskt, något som återspeglats i att kommunalförbundet haft svårt att 
tillgodose alla kommuners viljeinriktningar och behov. En viktig pusselbit för en framtida och 
starkare samverkan i norr blir den finansieringsmodell som ska ligga som grund för den nya 
gemensamma tekniska nämnden. I denna modell pratas det om en flexibilitet där vissa 
kommuner måste kunna möta egna behov i samverkan och där inte allt finansieras utifrån 
kommunfördelning och antal medborgare. Det återstår att se hur flexibel denna modell kommer 
bli men det står helt klart att en gemensam finansieringsmodell mellan kommunerna i 
samverkan måste finnas, något som saknats i kommunalförbundet under alla år. 

Verksamhet Avvikelse

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

Gemensamt 22 404 22 404 0 33 255 33 255 0 33 255 33 255 0 0

Skattefinansierat

Gata/Park/Idrott 80 700 88 504 -7 804 108 134 108 134 0 108 134 120 584 -12 450 -12 450
- varav Gata trafik 45 080 52 976 -7 896 59 846 59 846 0 59 846 71 146 -11 300 -11 300

        - därav vinter 15 925 11 555 19 155 -7 600

- varav Park 22 646 22 101 545 29 833 29 833 0 29 833 30 033 -200 -200

- varav Idrott 12 974 13 427 -453 18 455 18 455 0 18 455 19 405 -950 -950

Lokalvård 33 697 35 195 -1 498 51 540 51 540 0 51 540 52 290 -750 -750

Summa 114 397 123 699 -9 302 159 674 159 674 0 159 674 172 874 -13 200 -13 200

Avgiftsfinansierat

Återvinning 45 217 45 135 82 66 796 66 696 100 66 796 68 781 -1 985 -2 085

Vatten och avlopp 108 478 110 041 -1 563 163 598 158 548 5 050 163 648 173 228 -9 580 -14 630

Summa 153 695 155 176 -1 481 230 394 225 244 5 150 230 444 242 009 -11 565 -16 715

Totalt 290 496 301 279 -10 783 423 323 418 173 5 150 423 373 448 138 -24 765 -29 915

Utfall 2022-08-31 Budget 2022 Prognos 2022
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Verksamhetsmål – Gemensamma   
 

 
 
 

Personal 
 
Personalstruktur 

 
 
Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 211 tillsvidare anställda medarbetare.  
54% av förbundets medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över tid, 
följer traditionella könsmönster och skiljer sig stort mellan avdelningarna. Staben är den 
avdelning som har den jämnaste könsfördelningen med 68% kvinnor. 
 

 
 
Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en fortsatt utmaning. Det handlar om att 
arbeta med hela medarbetarresan från att attrahera till att rekrytera, utveckla, behålla och 
avveckla. Fler medarbetare slutar inom förbundet, det kan vara en effekt av den förändring vi 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de fått 

ett bemötande i  kontakten med Samhälls-

byggnadsförbundet som kännetecknas av 

tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och 

engagemang, FÖRE. (NKI)

Målet kommer utgå p g a 

verksamhetsövergång

Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än 

jämförbara rikssnittet i procent för 2022
Målet kommer troligen uppnås

Förbundet ska erbjuda heltid som norm. Målet kommer troligen ej uppnås

Tillsvidare anställda

Kvinnor Män Totalt Andel Kvinnor Män Totalt

Stab 17 8 25 12% 1,9% 4,4% 3,1%

GPI 10 35 45 21% 5,7% 6,3% 6,1%

LMS 74 12 86 41% 8,6% 8,6% 8,6%

VA 9 32 41 19% 3,4% 3,0% 3,1%

Avfall 3 7 10 5% 1,9% 14,5% 9,9%

SBB totalt 113 98 211 6,7% 5,8% 6,3%
Andel 54% 46% Fg delår 7,8% 3,4% 5,8%

Anställda Andel sjukfrånvaro

Slutat Börjat

Stab -1 0

GPI -2 3

LMS -8 8

VA -3 7

Avfall -1 1

-15 19
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står inför med övergång till kommunerna där exempelvis omlokalisering till Lindesberg 
påverkar bland annat pendlingsavstånd och därmed attraktivitet. Fler tar även beslut om 
pension.  
Av 15 tillsvidare anställda som har slutat per den 31 augusti 2022 gick 6 personer i pension och 
9 personer gick till annan arbetsgivare. En siffra som motsvarar omsättningen ett normalt helår. 
Under motsvarande period har 19 tjänster tillsatts - dels ersättare för medarbetare som slutat 
men även utökningar inom verksamheterna.  
 

Sjukfrånvaro  

 
 
Sjukfrånvaron är ackumulerat högre än jämförbar period föregående år (då 5,8%) för perioden 
till och med augusti månad. Sjukfrånvaron är dock relativt jämn jämfört med sjukfrånvaron för 
helåret 2021 då frånvaron var 6,4%. Fortsatt relativt hög total sjukfrånvaro men fortsatt lägre 
än det jämförbara rikssnittet på 7,7% för helåret 2021.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En tydlig förändring är att skillnaden i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män minskat stort. 
Bland kvinnor ser vi en tydlig minskning i sjukfrånvaron med hela 1,8% sedan årsskiftet, medan 
männens ökat med 1,9%. Högst sjukfrånvaro har verksamheter där medarbetarna är på plats 
och möter mycket människor i sin vardag. 44% av frånvaron beror på infektion öron/näsa/hals.  
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Generellt på arbetsmarknaden är kvinnornas sjukfrånvaro högre än männens. Sverige har en 
stor skillnad mellan könen vid jämförelse med andra länder. Att Sverige placerar sig högt skulle 
kunna förklaras av att en relativt hög andel kvinnor i Sverige arbetar heltid och fortfarande tar 
stort ansvar för barn och familj. Den högsta sjukfrånvaron bland kvinnorna finns i 
åldersgruppen <=29. 
 

 
 
Åldersgruppen <=29 år ökar sin sjukfrånvaro stort med 2,4%. Även åldersgruppen >=50år visar 
en ökning. I flera avdelningar sker en föryngring bland medarbetare vilket påverkar 
åldersstrukturen.  
 

Övertid     

 
 
I jämförelse med föregående delår så ser vi en höjning av antal timmar övertid men en sänkning 
av mertid. Övertiden har ökat med 140 timmar medan mertiden har minskat med 101 timmar.  
 

Löneöversyn 
Löneöversynen för 2022 avslutades i april och samtliga nya löner är utbetalade. Det totala 
utfallet för förbundet blev 2,3%.  
 
Heltidsresan  
Syftet med Heltidsresan gäller fortsatt som när avtalet tecknades med Kommunal 2016: att 
säkra kompetensförsörjningen, öka jämställdheten, ge förutsättningar till ekonomisk 
självständighet för den enskilde, öka kvaliteten och kontinuiteten och göra kommunerna till mer 
attraktiva arbetsgivare. Arbetet med Heltidsresan har nationellt gett effekt konkreta resultat. I 
kommunerna arbetade 72% heltid under 2021, vilket kan jämföras med 67% 2017. Ingen 

5,8% 5,7%

7,0% 7,3%

9,7%

5,9% 6,3%
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5,4%

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

6,0%

8,0%
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Sjukfrånvaro olika åldersgrupper

<=29 år

30-49 år

>=50

Övertid Mertid

Stab 40

GPI 644

LMS 23 160

VA 1 561

Avfall 0

SBB totalt 2 268 160
Fg delår 2128 261

Delår 
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kommun kommer upp i 100 procent heltidstjänster. Statistiken tar inte hänsyn till personal med 
stadigvarande sjukersättning eller personal som inte vill arbeta heltid. 

Inom förbundet har 91% av medarbetarna heltidstjänster per 2022-08-31 vilket kan jämföras 
med 89% 2021 och 87% 2017. Aktivt arbete pågår via dialog under medarbetarsamtal mellan 
chef och medarbetare om önskemål och möjlighet till att höja sin sysselsättningsgrad. Alla 
deltidstjänster förutom 1 återfinns inom Lokal- & Miljöservice.  

 

Direktion och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-
bundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende 
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. 

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

Direktionen har under året haft sju sammanträden. 

 
Direktionens och Revisionens sammansättning 2022 
 

 

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

Ordinarie ledamöter Ersättare

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

V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Vakant Hällefors

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

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

Göran Gustavsson (M) Lindesberg Kent Hiding (KD) Lindesberg

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

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

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

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

Revisorer

Gunilla Carlsson (S) Lindesberg

Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg

Roland Rohde (C) Lindesberg

Terje Frölich (opol) Hällefors

Jan Kallenbäck (opol) Nora

Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg
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Avdelning Stab 
Staben består av: 

 Ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen. 

 Projektenheten under ledning av projektchefen.  

 HR- och kanslienhet under ledning av HR- och kanslichefen. Inom kanslienheten finns också 
förbundets gemensamma Servicecenter.  

Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt 
initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen. 

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

Upphandling har länge haft en fulltecknad agenda med både tekniska och allmänna 
upphandlingar. När övergången till kommunerna närmar sig uppstår mycket utmaningar med 
hur avtalen ska upphandlas, omförhandlas och överföras.  

Kansli/HR  
Inom kansliet har Servicecenter fortsatt arbetet med att ytterligare öka andelen kvalitativa 
samtal med medborgarna. Dels genom breddning av kompetens hos nyanställda efter flera 
pensionsavgångar tidigare år och dels med fördelning av samtal direkt till rätt organisation, 
förvaltning respektive förbund, via knapptryckningsval. Utveckling av felanmälan- och 
debiteringssystemet har fortsatt samt utvecklingsarbetet på de fyra kommunwebbarna där 
förbundets information nu finns sedan den egna portalen stängts ner.  

Utöver arbetet med kommande verksamhetsövergång har HR lagt fokus på de ändringar som 
kommer av förändringarna i lagen om anställningsskydd samt uppdateringar som sker i flera 
kollektivavtal och visselblåsarfunktion har implementerats.   

Med anledning av en kollektivavtalsförändring per 220101 gällande anställning på BEA avtalet 
så har kansliet arbetat med att avveckla Praktikenheten inom förbundet. 
Arbetet har skett i samarbete med kommunernas AME verksamheter för att säkerställa 
kompetens och fortsatt utförande av uppdrag som förbundets verksamheter har behov av.   

 
Projektenheten 
Enheten började året med 37 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. De flesta projekt 
är igång men 6 – 7 stycken kommer inte att färdigställas. Enheten ligger i fas med målet om att 
personalen ska skriva minst 75 procent av sin tid på investeringsprojekt. 
 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 
Stabens arbete under våren och sommaren har i hög grad präglats av den förändring som 
kommunalförbundet är inne i med likvidering av kommunalförbundet och uppbyggnad av en ny 
teknisk nämnd i Lindesbergs kommun samt den förberedelseprocess som krävs vid en 
verksamhetsövergång för drygt 200 medarbetare till fyra medlemskommuner. Även den 
föreslagna nya finansieringsmodellen som ska ligga till grund för framtida samverkan mellan de 
fyra kommunerna i norra länsdelen har tagit mycket tid och kraft i anspråk.  
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Vidare påbörjades en process innan sommaren med att förbereda för byggnation av nya 
ledningskontor i Lindesberg som ska stå klara till sommaren 2023. All IT infrastruktur ska 
byggas upp på nytt samt att system och avtal ska flyttas mellan två organisationer. Samtidigt har 
all verksamhet kunnat fortgå som vanligt, mycket av ordinarie utvecklingsarbete ligger dock i 
träda i avvaktan på förändringen.     

 

Verksamhetsmål 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Säkerställa utfallen som ligger till grund för 

prognoserna. Procentuell avvikelse mellan prognos 

i delårsbokslut och helårsbokslut ska ej vara större 

än 2%, mäts per avdelning.

Svår att prognosticera

För projektenheten ska minst 75 % av arbetstiden 

tidskrivas på projekt. Räknas som snitt för hela 

gruppen.

Målet kommer troligen uppnås

Enhetens mål är att genomföra 90% av de 

uppdragen som erhållits från var och en av 

avdelningarna. Agendan sätts när 

investeringsbudgetarna är antagna och gäller 

projekt som hamnar hos projektenheten.

Målet kommer troligen ej uppnås
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Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Avdelningen jobbar under 2022 med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på 
ett effektivt sätt. Vidare ligger fokus också på att höja kvaliteten på uppdragen. 

Verksamhet Gata/Trafik 
 
Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl.a. för parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och 
lokala trafikföreskrifter. 
 
Hällefors 
I Hällefors har beläggningsarbete utförts under våren och beläggningsabeten fortsätter under 
hösten.  
 
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärd har projekteras på Postvägen och byggs hösten 2022. 
Trafiksäkerhetsåtgärder på Finnbergsvägen har föreslagits och sker preliminärt hösten 2022. 
 
Lindesberg  
I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts på Siggebohyttevägen och 
Bergslagsvägen. Ny gång- och cykelbana har anlagts under sommaren 2022. Ny gång- och 
cykelbana anläggs på Banvägen och Kullgatan hösten 2022. Projektering av 
trafiksäkerhetsåtgärder på Schröders backe, Bondskogsvägen, Banvägen, Hermanstorpsvägen 
med flera pågår. I Guldsmedshyttan har nytt torg och ny parkering anlagts sommaren 2022. 
Trafiksäkerhetsåtgärder på Kopparbergsvägen i Storå utförs hösten 2022. Det planeras för 
trafiksäkerhetsåtgärder i området runt Frövi skola och längs Centralvägen, dessa åtgärder 
planeras att utföras 2023.  
I Fellingsbro har ny angöringsplats anlagts på Hemvägen vid Ekbackens Skola. 
 
Ljusnarsberg  
Arbete med tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder pågår mellan kyrkan och 
Bergmästaregatan längs väg 63. Ny gång- och cykelbana anläggs på Ställdalsvägen hösten 2022. 
En ny gång- och cykelbana anläggs på Kapellansgatan mellan väg 63 och Bergmästaregatan 
hösten 2022. 
 
Nora  
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder har anlagts på Bergslagsgatan sommaren 2022.  
Två nya busshållplatser har anlagts på Bergslagsgatan vid Stensnäs.  
Trafiksäkerhetsåtgärder anläggs på Lägervägen i Ås hösten 2022. 
 
Trafik  
Verksamheten trafik är en viktig del i samhällsutvecklingen för att skapa en säker och trygg 
trafikmiljö på det kommunal vägnätet. Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder utförs 
ständigt och skapar förutsättningar för ett hållbart resande. Nya gång- och cykelvägar samt 
passager anläggs fortlöpande för att säkerställa trygga vägar till skolor, arbetsplatser och andra 
väsentliga mål. 
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Systematiskt arbete 
Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna. 
 
Framtid och verksamhetsutveckling 
Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning 
vid planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

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

 

 

Verksamhet Park/Skog  
 
Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna 
intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har 
även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken. 
 
Park/Lekplatser 
Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Den långa och sena vintern med 
många snöfall och mycket halkbekämpning som resulterade i en lång sandupptagning medförde 
att merparten av personalen fick jobba med vinterväghållning de första fem månaderna. 
 
Hällefors 

 Fortsättning av plantering av träd längs R63 har utförts under våren 2022  
 
Lindesberg 

 Lekplatser har kompletteras med ny lekplatsutrustning 
 
Nora 

 Stradskoning på del av strandpromenaden har utförts 
 Lekplatser har kompletteras med ny lekplatsutrustning 

 
Ljusnarsberg 

 Riskträd i parkmiljöer nedtagna under våren 
 Lekplatser har kompletteras med ny lekplatsutrustning 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Ett ärende från inkommande till avslutat ska ta 

mindre än 35 dagar för 2022. Medelantal dagar för 

2021 38 dagar, i och med att mätningen har minskat 

från 50 dagar i snitt och även är genomförd under 

speciella omständigheter vill vi ligga kvar på 

samma mål som utfallet. Mätningar sker med hjälp 

av Infracontrol. 

Medel för jan-aug ligger på 44 dagar, 

målet kommer troligen ej uppnås
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Skog 
Nora 
I Hitorpsområdet har vi påbörjat röjning och gallring längs med ett stigsystem som ska bli en 
rundslinga och anslutning från Rävbergsvägen med möjlighet att ta sig ända fram till Digerbeget. 
En huggning på en delsträcka har genomförts med syfte att gynna lövträd och göra området runt 
stigen ljust och attraktivt. 
 
Utredningen av granbarkborreproblemet på Alntorps ö är avslutat. Det finns tre alternativ som 
är framtagna och överlämnade till kommun för beslut. Dessutom har vi genomfört 
trädsäkringsåtgärder på ön i väntan på beslutet. Runt kiosken avverkades riskträd och ca 50 
torrgranar har avverkats längs med sommarstugorna.  
 
Avverkningsanmälan och utredning av strandskydd vid nya detaljplanen vid Hitorpsbadet. 
Avverkning är planerat och ska genomföras under sensommaren. 
 
Diverse: Röjning av ca 30ha tätortsnära områden runtom Nora. Avverkning av 
granbarkborreträd/riskträd. Olika granbarkborredrabbade områden är avverkningsanmälda.  
 
Planer att bygga fler vindskydd på bland annat Alntorps ö. Byggvirke har sågats i våras i egen 
regi av eget sågtimmer.  
 
Hällefors 
Planering för huggning/röjning vid Toppstugan i Höghöjdsreservatet pågår. Det ska öppnas upp 
längs med vägen till restaurangen och även uppe runt huset. Gamla igenväxta parkeringar ska 
återställas.  
 
Avverkningar har skett i Grythyttan och även vid Basvägen där det var vindfällen och angrepp av 
granbarkborre. En gallring vid skjutbanan är genomförd. 
 
Lindesberg 
I Frövi/Mariedal har vi utfört en stor avverkning för växthusprojektet. I samband med detta 
åtgärdades även granbarkborreangrepp vid norra infarten. 
 
Ljusnarsberg 
Röjning infarten till Kopparberg. Röjning/trädsäkring vid Riggards. Olika huggningar ligger i 
plan men väntar på resurser. 
 

Natur 
 Finnkullbergets naturreservat har fått en ny beteshage. Pollineringsprojektet pågår.  

 
 Lindesby trädgård rullar vidare. Ett informationsmöte för närboende har anordnats och 

en alm har planterats. Grillplatsen har blivit mycket populär. För tredje året har 1,5 ha 
äng slåttrats vid Norra Haga, Lövstavägen. Höet har samlats upp och gått till Ridskolan 
intill. 

 
 I Nora pågår pollineringsprojektet. Här har 7,5 ha äng börjat slås istället för slaghackas. 

Gräset har samlats upp. Dessutom har ängsblommor såtts och vårlökar planterats vid 
informationsplatsen vid Norra infarten. Odlingen kommer att bättras på till nästa år. 
Även i Hasselbäcksdalen har vårlök planterats och gräset slåttrats. Vi hoppas att det 
kommer att bli ett värdefullt bidrag till pollineringen i Nora. 

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

Verksamhetsmål 
 

 

 

Verksamhet Idrott  

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

Lindesberg:  
o Har målat om fasaden på paviljongen vid Råsvallen 

o Rustat två omklädningsrum i Fellingsbro 

o Rustat ett duschutrymme på Fröjevi 

o Vid Prästryggen Frövi har det varit problem med avloppet från servicehuset, avloppet är 

omgrävt och bytt ut ca 10 cm avloppsrör. Vi har även rustat herrarnas duschrum i 

servicehuset för campingen där även samtliga ytterdörrar har bytts ut 

o Byggt ett antal nya bryggor med plastbaljor som frigolitblocken ligger i 

Naturbadplatserna 

Nora:  

o Ny konstgräsplan vid Karlsängs IP som blev färdig 30/7-2022 
 

Ljusnarsberg:  
o Elljusspår Kopparberg har fått ny ledbelysning 
o Målat om hockeysargen vid Olovsvalen 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser 

enligt 5 S-metoden (begreppet Sortera) för ökad 

säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad 

livslängd av maskiner, arbetsutrustning och som 

skapar en trevlig arbetsplats. Målet är ett snittbetyg 

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

Målet kommer troligen uppnås
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Sytematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt. 
 
Framtid och utveckling 

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

framtida driftsformer. 

Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnads-

förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 

möjliggöra effektiviseringar. 

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

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.  

 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser 

enligt 5 S-metoden (begreppet Systematisera) för 

ökad säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, 

ökad livslängd av maskiner, arbetsutrustning och 

som skapar en trevlig arbetsplats.                                                        

Målet är ett snittbetyg på 2 (på en skala 1-3) för 

totalt 4 mätområden.

Målet kommer troligen uppnås
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 
Lokal- och Miljöservice grunduppdrag är att tillsammans med verksamheterna ta ansvar 
för en ren och trivsam inomhusmiljö. 
 
Lokal- och Miljöservice jobbar för att bryta smitta, underhålla ytmaterial och säkra tryggheten 
och trivseln för kommunernas verksamheter och medborgare genom att se till att lokalytorna är 
välstädade. Lokal- och Miljöservice ska verka för en långsiktig hållbar lokalvård och leverera god 
kvalitet. 
 
LMS  svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 
250 objekt - 200 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, 
idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och 
strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.  
 
De första åtta månaderna i år har verksamheten präglats av den pandemi som pågår där 
städbranschen har fått en starkare legitimitet i samhället. Covid-19 blev en stor utmaning för 
LMS fr o m första veckan i mars 2020 och framåt. Vardagen förändrades på ett sätt som saknar 
motstycke i städbranschens historia. Det har samtidigt bidragit till att utveckla avdelningen och 
gett en utökad dialog med verksamheterna i våra ägarkommuner. Städfrekvens och kvalitet har 
diskuterats och lyfts. Verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalitet harmonierar.  
Enhetschefer och medarbetare har fått en ny vardag att hantera. Personalsituationen har över 
lag varit god under hela perioden även om vissa verksamheter/objekt under en begränsad tid 
känt av ökad frånvaro och eller ökad arbetsbelastning. Objekt som haft överkapacitet på grund 
av covid-19 har bistått andra objekt som haft ökad arbetsbelastning. Verksamheten har också 
planerat för och förberett sig för att kunna upprätthålla väsentliga funktioner trots en hög 
sjukfrånvaro. Det arbetet har i sig även bidragit till utveckling och minskad sårbarhet. 
 
Det har och är fortfarande stora utmaningar med material periodvis. Materialbeställningarna 
har under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har flyttats fram. Avdelningen har 
bunkrat material när vi har haft möjlighet för att kunna möta perioder när våra leverantörer haft 
problem med leveranser. Vi har inte någon gång under pandemin stått utan material. Eftersom 
vi har bunkrat och försett oss med ett större lager än tidigare påverkas resultatet under första 
halvåret, men vi ser att på helårsbasis kan det jämna ut sig. 
 
Under hösten 2020 fick LMS erbjudande från Lindesberg (Masugnen) att medverka till att 
genomföra en städutbildning. Det var  ett samverkansprojekt mellan AME,  Hemtjänsten, 
Loviselund städ, Lindesberg och SBB. Utbildningen togs fram i dialog med branschen lokalt i 
Lindesberg kommun och syftet var att möta ett behov av rekrytering till städbranschen rent 
generellt och anpassa efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter AMEs uppdrag att rusta 
människor för arbete. Utbildningen gjordes som en pilot hösten 2020 i samverkan, och nu under 
våren 2022  fick vi förfrågan att fortsätta med utbildningar utifrån samma koncept vilket vi har 
sett positivt på. Det är en hjälp för avdelningen att möta kommande behov av rekryteringar.  
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten, 
duotexmoppar men framför allt twisterrondeller bidrar till kemikaliefri städning. Twister består 
av rondeller preparerade med miljarder mikroskopiska diamanter som rengör och polerar golv 
mekaniskt i stället för med kemikalier. Twister kan användas på de flesta vanliga golvtyper som 
klinker, terrazzo, linoleum, vinyl/plast, natursten och betong. 
 
Med den snabba utveckling som skett de senaste åren krävs kompetens och utbildning för att 
klara alla nya krav som man ställs inför som lokalvårdare. 
Precis som i alla andra branscher är lokalvårdsbranschen beroende av medarbetare som har rätt 
kompetens. Idag är både teknik och digitalisering vanligt förekommande även i vår bransch. De 
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senaste åren har dessutom pandemin satt nya perspektiv på vårt yrke och krav på hur vi 
undviker smittspridning. Under hösten 2021 sökte avdelningen pengar från omställningsfonden 
och fick beviljat 120 tkr. De pengarna har vi använt till E-learning. Det har blivit en succé och i 
dagsläget har ca 65% gått igenom sina utbildningar och fått diplom. 
 
Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla skolor ska städas 
kemikaliefritt vid slutet av 2022. 
 
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Några av de samtalen har i år skett digitalt 
men även fysiskt. Första månaderna av året eskalerade pandemin och därmed fick vi skjuta upp 
samtalen. Dialog och kommunikation med kunderna är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella 
brister. Kvalitet ska vara i fokus. 
 

Systematiskt arbete  
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs 
kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem 
finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med 
servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas 
skyddsronder.  
 
Framtid och framtidsutveckling  
Inför 2022 fick avdelningen pengar beviljade i budgeten från Nora kommun för inköp av en 
städrobot. Roboten kommer att gå på Karlsängsskolan i Nora. Avdelningen ser stora vinster med 
en robot som städar långa korridorer, vilket frigör personal som då kan utföra annan städning. 
Investeringen är ett steg in i framtidens lokalvård. 
 

 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla 

skolor ska vara kemikaliefria under 2022

Målet kommer troligtvis uppnås med de 

metoder som används.

Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda alla 

kommuners verksamheter ett årligt servicesamtal. 

Målet är att minst 90% av servicesamtalen ska 

genomföras.

Pågår under hela 2022 och kommer 

troligtvis uppnås.

Bättre NKI 2022 än utfallet 2021

Avdelningen kommer inte genomföra 

någon undersökning under 2022 

eftersom förbundet upphör sista 

december. Målet kommer ej uppnås. 

Öka maskintiden per dag som personalen använder 

städmaskiner jämfört med 2021.

Pågår under hela året. Målet kommer 

troligen uppnås.
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Avdelning Avfall och Återvinning 
Avdelningen ska svara för 

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

 
Insamling  
Avdelningen Avfall och Återvinning ansvarar årligen för tömning av 29 000 avfallskärl samt 25st 
underjordsbehållare som genererar 9 000 ton avfall varav 7 500 ton brännbart avfall och 1 500 
ton matavfall, detta görs med ca 700 000 registrerade tömningar. Verksamheten utför även ca    
8 000 slamtömningar per år. I Hällefors kommun under det första halvåret så har allmännyttan 
övergått från traditionell tömning av kärl till tömning av underjordsbehållare i vissa 
bostadsområden. Genom detta inriktningsbeslut så har antalet underjordsbehållare nu nästintill 
fördubblats inom vårt verksamhetsområde.  

  
Kärlservice  
Det totala antalet kärlbyten fortsätter att minska. I Hällefors kommun så ställs det ut en hög 
andel för brännbart avfall 140 och 240 liters kärl, då vid redan befintliga abonnenter. 
Anledningen till dessa utställningar tros ha en direkt koppling till den äldre flotta av 190 liters 
kärl som finns och nu börjar bli dåliga i plasten.  
  
Antal utförda kärlbyten Jan-aug 2022 = 853 st 
2019 = 1039 
2020 = 1157 
2021 = 907 
2022 = 853 
Minskning med 54 st. 
 
Skrot 
Mängden skrot som inkommer till våra centraler har minskat kraftigt jämfört med tidigare år, 
dock är ersättningen bättre under årets första sex månader jämfört med tidigare år. 
 
Återvinningscentraler  
Efter ett par år i pandemin och högt tryck på centralerna så verkar det som att 
befolkningen/invånarna/besökarna nu återgått till en normalare vardag. Trycket är inte lika 
påtagligt som tidigare och vi kan fortsätta vår årsplanering som är angiven väl.  
 

Avtal 
Många avtal av stor vikt förbereds inför årsskiftet 2023. Så som det stora avtalet för 
transporttjänster för avfall och återvinning. Vi jobbar med att få full prestanda för en fungerande 
verksamhet för avfall och återvinning som ska göra en märkbar förändring för 
återvinningscentralerna då det går ut 2022-12-31. 
Även det stora övertagandet av Ängarnas Åvc och de tillhörande små centralerna har det börjats 
nystas i för att vara väl förberedda till det är dags att ta över Ängarna och fundera på hur de små 
centralernas framtid ska se ut.  
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En hjullastarupphandling har legat ute, avtalet är precis klart. Två hjullastare ska in i 
verksamheten under 2023.  
 

Externt samarbete 
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i 
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera 
framtidsfrågor, utmaningar och möjligheter i de olika kommunerna. Under året har mötena 
genomförts digitalt. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och 
Kumla kommun, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med 
samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor 
för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den 
lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och 
utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna. Samverkan har bla lett till att 
kommunerna kan ta sitt ansvar för insamlingen av returpapper utan att det har påverkat 
invånarna i våra kommuner. 
 

Systematiskt arbetsmiljö arbete  
På återvinningscentralerna står arbetsmiljö och skyddsronder på agendan under sensommaren 
och hösten. Åtgärder för att hålla en upprättad handlingsplan är avklarat. Brandkontrollerna har 
utförts enligt schema för egenkontroll.   
 

Framtid och verksamhetsutveckling 
 En av våra utmaningar är att få nöjda kunder och öka tillgängligheten till 

återvinningscentralerna, vi spekulerar just nu i om det är i kvantitet eller kvalitet vi når 
nöjdheten hos kunderna då det är dem vi finns till för. Detta är av yttersta vikt för att 
påverka visionen för samtliga om vad just tillgänglighet och nöjdhet betyder och hur vi 
ska nå de två punkterna i gemenskap till framtiden. 

 Under året har vi tagit fram ett koncept för en ny ÅVC i Lindesberg, förslaget är 
presenterat för politiken och arbetet med lokalisering pågår. 
 

Avfallsplan 
Avdelningen har arbetat fram ett gemensamt förslag till kommunal avfallsplan för Hällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun. Efter förra årets remiss har samtliga kommuner 
beslutat om avfallsplanen enligt förslag. 
 

Verksamhetsmål 

 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Andelen avfallsabonnenter som valt att sortera ut 

matavfall ska uppgå till minst 80 % och därefter 

bibehållas eller öka. Utfallet för 2021 var 83,39%. 

Kommer troligen uppnås

Minska mängden avfall som går till 

energiåtervinning, målet är att utfallet ska vara 

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

Kommer troligen uppnås

25/25 målet. Målvärde: 25 % mindre mat- och 

restavfall 2025 jämfört med 2015 Målvärde: 25 % 

mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015

Kommer troligen ej uppnås
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Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 

 
Avdelningen ska svara för  
 
Arbeta för ett friskt dricksvatten, rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktigt 
hållbara vattentjänster. Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden. I 
och med detta ska VA-avdelningen: 

 Leverera dricksvatten av god kvalitet till fastigheter inom fastställda 

verksamhetsområden.  

 Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom fastställda 

verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient avser de vattendrag där renat 

avloppsvatten släpps).  

 Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och allmän platsmark 

inom fastställda verksamhetsområden.  

 

Verksamhetsredovisning 
 
Dricksvatten 
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24 
vattenverken produceras ca 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten.  

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

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

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

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

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

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt och maskin- och elinstallationer är 
färdiga. Kvarstående arbeten är skalskydd och asfaltering. Ytterligare ledningsnätsarbeten krävs 
dock innan projektet kan avslutas. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för 
att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Vid Sundet har 
arkeologiska undersökningar genomförts under sommaren och diskussioner gällande tillgång 
till marken pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt vattenskyddsområde 
i Sundet. 
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I Hällefors planeras undersökningarna vid Hedvreten att återupptas, för utredning av 
reservvatten till Jeppetorps vattenverk. Dessutom har Länsstyrelsen beviljat upp till 700 000 kr i 
bidragspengar för utredning av Svartälvsåsen norr om Hällefors samhälle, som kan fungera som 
vattentäkt för Silvergruvan och reservvattentäkt för Jeppetorps vattenverk. 

I Löa så har reservoarer anlagts inför bortkoppling av Löa vattenverk genom ledningsdragning 
till Vasselhyttan. Tryckstegring och anslutning mot befintligt ledningsnät i Löa kvarstår att 
färdigställas.  

I Järnboås pågår fortsatt arbetet med att hitta ny vattentäkt. En brunn har anlagts och 
provpumpning, som kommer att pågå under minst ett år, inleddes under hösten 2021. 

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

Under hösten 2021 kom indikationer på att en bristsituation kan uppstå inom en nära framtid 
på kloridbaserade fällningskemikalier, vilket används vid några vattenverk samt reningsverken. 
Kontinuitetsplanering och prioriteringar har genomförts om en bristsituation skulle uppstå och 
omvärldsläget bevakas.  

 

Spillvatten 
Inom verksamhetsområdet finns 26 reningsanläggningar som renar ca 22 000 m3 spillvatten/ 
dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsanläggningarnas uppgift är att rena spillvattnet till 
godkända gränsvärden, vilket kräver att de är tillförlitliga och ständigt fungerande. 
Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska 
faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

Ombyggnation av Nora reningsverk har fortsatt. Ombyggnationen beräknas kosta ca 163 
miljoner och den nya anläggningen tas i drift under hösten 2022.  

Projektering inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk har fortsatt och byggstart planeras 
till 2023 och ansökan om nytt tillstånd enligt Miljöbalken för den nya anläggningen har 
påbörjats. En kalkyl finns, där kostnaden beräknas till ca 232 miljoner. Förberedande arbeten 
med intagsledningen till reningsverket har påbörjats under våren.  

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt, men tidsplanen har förskjutits på grund 
av leverantörsbyte. Under våren har reningsanläggningen i Hjulsjö, Hällefors kommun, tagits i 
drift. Byggnation av reningsanläggning i Yxsjöberg, Ljusnarsbergs kommun, pågår och kommer 
att tas i drift under hösten.  

Planering för ombyggnation av reningsanläggningen i Kloten har fortsatt och ytterligare 
utredningar om lämplig lokalisering måste till innan byggnation kan ske. Dessutom pågår 
planering för att Hörkens reningsanläggning ska kunna byggas bort, troligen genom 
ledningsdragning, kommande år.  

Under våren har Avfallsavdelningen aviserat att slam från reningsverken inte längre kan 
användas för sluttäckning av deponier. Ny avsättning måste hittas, vilket kräver stora resurser 
och kommer att påverka ekonomin.  

Ombyggnation av Rya vattenverk har pågått under våren och kommer att färdigställas under 
hösten 2022 och i samband med projektet utförs omläggning av VA-ledningar vid vattenverket i 
egen regi för anslutning av reservvattenledningen till Nora. I Älvstorp, Nora, pågår byggnation 
av tryckstegringsstation.   
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Ledningsnät 
Verksamheten sköter och underhåller ca 173 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar.  

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

För utvecklat arbetssätt med förnyelseplanering så har ledningsnätet i Hällefors inventerats 
färdigt och inventering i Ljusnarsberg beräknas vara klart under hösten 2022. Inventering av 
Nora och Lindesberg kommer att påbörjas efter att Ljusnarsberg och Hällefors avslutats. 

VA-avdelningen har under våren utökats med ytterligare en anläggare för att klara avdelningens 
driftuppdrag, beredskap samt för att kunna genomföra fler investeringsprojekt i egen regi.  

För att snabbare hitta läckor genom minimerade sökområden fortsätter installationen av 
flödesmätare på både dricksvatten- och spillvattenledningsnäten. VA-avdelningen håller på att 
ta fram en prioriterad plan för installation av flödesmätare, vilken färdigställs under hösten 
2022.  

Del av vattenledningsnätet i Vasselhyttan, Striberg, Ås, Hammarn, Saxhyttefallet och Saxhyttan 
samt Riggarts, Industriområdet och Djäkens i Kopparberg har luft-vatten-spolats. Luft och 
vattenspolning kommer fortsätta utföras enligt den spolplan som finns.  

I Lindesberg så har projekt Prästbron fortsatt med komplicerade ledningsnätsarbeten på 
spillvattenledningsnätet mellan Omvägen och Svarvarbacken. I projektet har även en kortare 
sträcka dricksvattenledning (matning till vattentorn) lagts om. Projektet avslutas med 
byggnation av pumpstationer under 2023.  

I Vedevåg har 270 m dricksvatten- och spillvattenledningar lagts om då spillvattenledningen var 
i akut behov av utbyte. Även utloppsledningen från Vedevågs reningsverk har lagts om. 
Dessutom har 180 m dricksvatten- och spillvattenledningar i Snickartorpsvägen lagts om i ett 
samprojekt med Gatuavdelningen.  

Till följd av en vattenläcka på Stafettgatan, Lindesberg så har ledningsnätet relinats. Dessutom 
har 560 m dricksvattenledning i Banvägen lagts om. I Fellingsbro har 620 m dricksvattenledning 
relinats, från Tallstigen till Västvalla.  

Vid Finnhyttans vattenverk har ny dricksvattenledning lagts till Ställdalen. I samband med 
projektet har ledning till reservvattentäkten i Sundet förberetts.  

Planering för framtida etapper pågår, för att kunna bygga bort vattenverken i Ställberg, 
Mossgruvan, Hörken och Bastkärn för att i stället förse dessa samhällen med vatten från 
Finnhyttan/Sundet.  

I Kopparberg har en omfattande akut åtgärd av en läckande avloppsledning genomförts där 122 
m har lagts om. Dessutom byttes dricksvattenledning i samma sträckning.  

Under våren drabbades Nora av ett längre dricksvattenavbrott då råvattenledningen till 
Stribergs vattenverk gick av. Förbundet fick hjälp av närliggande kommuner för att köra vatten 
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till vattenverket samt lån av nödvattensläp för att klara av det dagliga behovet av dricksvatten 
till våra abonnenter medans läckan lagades.   

I Nora har ytterligare åtgärder genomförts för att säkra vattenleveransen till Gyttorp, som 
tidigare varit drabbat av avbrott. Totalt ca 1 300 m dricksvattenledning har lagts, vilket medför 
att Gyttorp kan försörjas med dricksvatten från två håll.   

I Nora har projekt vid Kvarnvägen påbörjats för att minska risken för översvämning på 
Bryggeriområdet där dagvattenledningen dimensioneras upp och dras om norr om området.   

I Hällefors så har etapp ett av omläggning av vatten- och spillvattenledningar i Brandtvägen 
utförts. I Bredsjö har 60 m dricksvattenledning bytts ut till följd av klagomål.  

Investeringar i arbetsmiljön, samt för minskade kostnader över tid, så har inköp gjorts av 
skyddsbarriärer och manskapsbod som tidigare hyrts.   

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

Byte av vattenmätare, som tidigare pausats, har återupptagits enligt SWEDAC krav, som är 
kontrollorganisation för vattenmätarrevisioner.  

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

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

 

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

I januari 2021 vann ett nytt dricksvattendirektiv laga kraft i EU och bestämmelserna ska nu 
införas i svensk lagstiftning. Direktivet är ett minimidirektiv som omfattar bland annat krav på 
rapportering av utläckage av dricksvatten samt riskbedömningar och hantering av risker från 
vattentäkt och genom hela distributionskedjan till kran i fastighet samt vilka material som får 
vara i kontakt med dricksvatten. Även antalet parametrar som måste kontrolleras utökas, bland 
annat med ytterligare PFAS- och hormonstörande ämnen. Dessutom ställs krav på lättillgänglig 
information till allmänheten. Införlivning i Svensk lagstiftning kommer att ske från 1 januari 
2023.  
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Systematiskt arbete  
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand 
fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.  

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

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

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät och verk 
behöver ökas och anpassning måste ske till framtida klimatförändringar. En modell för 
långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med modellen är att 
planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta utifrån 
investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten kommande 15 år, uppdelat i 5-
årscykler för driftfonden. Systemet tar även hänsyn till alla kända driftparametrar under samma 
tidsperiod. 

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

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

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

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

För att möta ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få 
utvidgade verksamhetsområden.  

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller 
minireningsverk.  

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

 
 
 
 
 
 



30 
 

Verksamhetsmål 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Antalet underhållsspolningar ska minska jämfört 

med 2020, räknat som ett medelvärde under 5 år.

Underlag saknas för att kunna göra en 

prognos

Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är att 

minska skillnaden mellan producerad och 

debiterad mängd vatten jämfört med 2021. År 2025 

ska vattensvinnet vara högst 20 % i respektive 

kommun.

Underlag saknas för att kunna göra en 

prognos

Kadmiumhalten i slammet ska vara sjunkande, 

räknat som ett medelvärde de 5 senaste åren.

Kadmiumhalten i slammet, räknat som 

trenden över 5 år, är minskande i 

slammet från reningsverken i Nora, 

Frövi, Fellingsbro och Vedevåg. Vid 

Lindesberg rv är halten oförändrad. Från 

reningsverken i Ramsberg, Bångbro och 

Fjällbo är trenden att halterna 

försämrats. Målet bedöms uppfyllas 

delvis.
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RESULTATRÄKNING 

 
 

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

Resultaträkning 
För 2022 innefattar resultaträkningen för delårsbokslutet även investeringar enligt 
rekommendationer från revisorer (investeringar ingår sedan tidigare i helårsboksluten) 
 
Löneskuld 
Löneskuld som timlön, resersättningar m.m. är densamma som vid bokslutet 2021-12-31 
 
Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen 
arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld. 
Denna har vid delårsbokslutet ej justerats utan ligger kvar på samma nivå som 2021-12-31 då 
det annars blir driftpåverkande resultatjustering. 
 
Pensionsskuld 
Förbundet har under 2021 bytt pensionsförvaltare till Skandia (Skandikon) och beräknad 
pensionsskuld kommer från dem. 
 
Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS 2017 i enlighet med RKR R10. 

Utfall Utfall
2022-01-01 2021-01-01

(Belopp i  tkr) --2022-08-31*  --2021-08-31

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 212 993 74 096

Konsumtionsintäkter 124 240 118 769

Övriga intäkter 16 821 19 914

Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter 1 481 -7 670

355 535 205 109

Verksamhetens kostnader -345 737 -187 349

Verksamhetens resultat 9 798 17 760

Finansnetto -19 098 -15 424

Resultat efter finansella poster -9 300 2 336

Reglering av resultat

Periodens resultat -9 300 2 336

* för 2022 innehåller resultaräkningen även investeringar
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Förbundet tillämpar en princip sedan lång tid tillbaka där vi deklarerar och betalar in särskild 
löneskatt på dels förändringen förmånsbestämda pensionen, dels skulden på premiebestämda 
pensionen och dels inbetalda pensioner och premier. Den tillämpade principen innebär att 
förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt på pensionsavsättningen till Skatteverket 
tidigare än vad faktisk deklarationstidpunkt infaller. Av denna anledning har förbundet inte  
någon särskild löneskatt reserverad på bokförd pensionsavsättning och upplupen ålderspension 
i balansräkningen. Istället återfinns särskild löneskatt på det underlag som deklareras in till 
Skatteverket avseende pensioner för aktuellt räkenskapsår bokförd som en skatteskuld i 
årsbokslutet.  
 
Anläggningstillgångar 
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan-
enliga avskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stort belopp varje år.  
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där 
nyttjandeperioden styrs i avtal (t ex leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden 
som avskrivningstid. 
Korttidsinventarie med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, 
max ett prisbasbelopp, kostnadsförs direkt. 
 
Upplupna intäkter 
Denna redovisning för VA och Återvinning baseras på upplupna men ännu ej fakturerad 
förbrukning och hämtas från debiteringssystemet Future. 
 
Redovisning av VA-verksamhet 
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att av-
giften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att 
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att förbundet inte äger anläggningarna så har 
inte verksamheten en egen balansräkning. 
 
Anslutningsavgifter 
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen. 
 
Intern redovisning 
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation. 
 
Moms 
För 2022 redovisar förbundet omvänd byggmoms 
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BALANSRÄKNING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Belopp i  tkr)
2022-08-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 3 611 3 888

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 52 811 107 133

Kassa och bank 8 814 5 140

Summa omsättningstillgångar 61 625 112 273

Summa tillgångar 65 236 116 161

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 0 0

Periodens/årets resultat -9 300 -4 372

Summa eget kapital -9 300 -4 372

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 74 536 120 533

Summa eget kapital och skulder 65 236 116 161

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-01-01 2021-01-01

(Belopp i  tkr)   --2022-08-31  --2021-08-31

Rörelseresultat 9 798 17 760

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förlust avyttring inventarier 0 250

Avskrivningar 681 482

10 479 18 492

Finansnetto -19 098 -15 424

Kassaflöde från löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -8 619 3 068

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar 54 322 46 118

Ökning/Minskning av korta skulder -45 998 -26 630

8 324 19 488

Kassaflöde från den löpande verksamheten -295 22 556

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -404 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -404 0

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 4 372 -5 411

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 0 0

Förändring av långfristig skuld 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 372 -5 411

Ökning/Minskning av likvida medel 3 673 17 145

Likvida medel vid årets början 5 140 -1 753

Likvida medel vid periodens slut 8 813 15 392
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DRIFTREDOVISNING 
Gemensamma verksamheter 

 
Utfallet följer budget bra på totalen. Projektenhetens tidsredovisning följer budget,  praktikenheten vars 
verksamhet flyttat till respektive kommun, går något över budget.     

 

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI) 

Gata 

 

Generellt: Förutom en vinterbudget som tydligt pekar mot underskott så ser vi prishöjningar på främst 
energi som orsak till den negativa prognosen. Även prisökningar på drivmedel och andra 
materialprisökningar påverkar prognosen negativt. Vi tittar och jobbar aktivt med vad vi kan göra för att 
sänka energikostnaderna. 

Hällefors: SBB ser redan nu en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år och ökar 
därför prognosen med drygt 1 miljon. Vinterbudgeten räknar vi med att gå över med 1 miljon, p g a 
ovanligt många snöfall och halkbekämpningstillfällen. 

Lindesberg: SBB ser en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år och ökar därför 
prognosen med 1,2 miljoner. Vinterbudgeten räknar vi med att gå över med 2 miljoner, p g a ovanligt 
många snöfall och halkbekämpningstillfällen. 

Ljusnarsberg: SBB ser en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år och ökar därför 
prognosen med 600 tkr. Vinterbudgeten räknar vi med att gå över med 2,1 miljoner, p g a ovanligt många 
snöfall och halkbekämpningstillfällen. 

Nora: SBB ser en ökning för el och bränslekostnader, jämfört med tidigare år och ökar därför prognosen 
med 850 tkr. Vinterbudgeten räknar vi med att gå över med 2,5 miljoner, p g a ovanligt många snöfall och 
halkbekämpningstillfällen. 

 
 

Avvikelse

Gemensamt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Direktion 0 361 -361 0 668 -668 0 668 -668 0

Revision 0 155 -155 0 480 -480 0 480 -480 0

Stab 16 642 15 489 1 153 22 416 20 568 1 848 22 416 20 568 1 848 0

Projektenheten 3 806 3 562 244 5 769 5 769 0 5 769 5 769 0 0

Praktikenheten 1 956 2 837 -881 5 070 5 770 -700 5 070 5 770 -700 0

Summa 22 404 22 404 0 33 255 33 255 0 33 255 33 255 0 0

Utfall 2022-08-31 Budget Prognos

Avvikelse

Gata Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 11 815 11 815 0 12 081 12 081 0 12 081 12 081 0 0

Hällefors 5 499 6 064 -565 8 207 8 207 0 8 207 10 257 -2 050 -2 050

Lindesberg 18 110 19 556 -1 446 25 342 25 342 0 25 342 28 542 -3 200 -3 200

Ljusnarsberg 3 541 6 319 -2 778 5 138 5 138 0 5 138 7 838 -2 700 -2 700

Nora 6 115 9 222 -3 107 9 078 9 078 0 9 078 12 428 -3 350 -3 350

Summa 45 080 52 976 -7 896 59 846 59 846 0 59 846 71 146 -11 300 -11 300

Utfall 2022-08-31 Budget Prognos
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Park 

 

Hällefors: Enligt plan, räknar med att hålla budgeten. 

Lindesberg: Riskträd på parkmark, samt ökade drivmedelskostnader har gett höga kostnader. Räknar 
med att hamna 200 tkr över budget. 

Ljusnarsberg: Prognos enligt budget. 

Nora: Prognos enligt budget. 

 
Idrott 

 

Hällefors: Räknar med att hålla budget. 

Lindesberg: Dyrare el- och bränslekostnader, jämfört med 2021. Vi väljer därför att öka kostnaderna i 
prognosen med 700 tkr. 

Ljusnarsberg: Räknar med att hålla budget. 

Nora:  Högre elkostnader än budgeterat, prognos 250 tkr över budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avvikelse

Park Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 4 240 4 240 0 5 911 5 911 0 5 911 5 911 0 0

Hällefors 2 564 2 465 99 3 418 3 418 0 3 418 3 418 0 0

Lindesberg 9 206 9 333 -127 11 916 11 916 0 11 916 12 116 -200 -200

Ljusnarsberg 2 143 2 034 109 2 923 2 923 0 2 923 2 923 0 0

Nora 4 493 4 029 464 5 665 5 665 0 5 665 5 665 0 0

Summa 22 646 22 101 545 29 833 29 833 0 29 833 30 033 -200 -200

Utfall 2022-08-31 Budget Prognos

Avvikelse

Idrott Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 1 843 1 843 0 2 446 2 446 0 2 446 2 446 0 0

Hällefors 169 118 51 252 252 0 252 252 0 0

Lindesberg 9 394 9 751 -357 13 346 13 346 0 13 346 14 046 -700 -700

Ljusnarsberg 439 427 12 718 718 0 718 718 0 0

Nora 1 129 1 288 -159 1 693 1 693 0 1 693 1 943 -250 -250

Summa 12 974 13 427 -453 18 455 18 455 0 18 455 19 405 -950 -950

Utfall 2022-08-31 Budget Prognos
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Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS) 

 

Gemensamt:  Har generellt köpt på mer material då det finns en viss oro för högre priser och 
materialbrist framöver. Prognosen visar på visst underskott i Lindesberg och Ljusnarsberg 

Hällefors: Något högre kostnader p g a större inköp av material då vi är oroliga för prisökningar och 
materialbrist, prognosen dock oförändrad. 

Lindesberg: Ännu ej komplett fakturerade intäkter samt ökade kostnader på material ("bunkrat") samt 
vikarier. Prognons tyder på underskott med 500tkr. 

Ljusnarsberg: Köpt på oss extra material då vi är oroliga för materialbrist och prisökningar, även 
reparation av maskiner samt inköp av ny maskin påverkar utfall och prognos till -250tkr. 

Nora: Lägre kostnader då vi ännu ej köpt in budgeterade maskiner samt har kvar förbrukningsmaterial 
sedan tidigare. Prognosen lämnas oförändrad. 

 
Avdelning Avfall och Återvinning 

 

Generellt: Den total prognosen för Avfall höjs till 2 085tkr mer än budgeterat p g a ökade energi- och 
drivmedelskostnader. 

Hällefors: Prognosen för kostnaderna regleras till 355tkr högre än budgeterat p g a ökade 
drivmedelkostnader 285tkr samt energikostnader 70tkr. 

Lindesberg: Intäktssidan går enligt budget. Kostnadssidan går under budget p g a ej upparbetade 
kostnader som kommer att förbrukas under året. 

Prognosen för kostnaderna regleras till 810tkr högre än budgeterat  p g a ökade drivmedelkostnader 
735tkr samt energikostnader 75tkr. 

Ljusnarsberg: Prognosen för kostnaderna regleras till 260tkr högre än budgeterat p g a ökade 
drivmedelkostnader 205tkr samt energikostnader 55tkr. 

Nora: Prognosen för kostnaderna regleras till 660tkr högre än budgeterat p g a ökade entrepenad - och 
drivmedelkostnader 560tkr samt energikostnader 100tkr. 

Avvikelse

Lokalvård Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 2 432 2 432 0 3 651 3 651 0 3 651 3 651 0 0

Hällefors 5 645 5 583 62 8 177 8 177 0 8 177 8 177 0 0

Lindesberg 16 283 17 882 -1 599 25 910 25 910 0 25 910 26 410 -500 -500

Ljusnarsberg 2 346 2 544 -198 3 708 3 708 0 3 708 3 958 -250 -250

Nora 6 991 6 754 237 10 094 10 094 0 10 094 10 094 0 0

Summa 33 697 35 195 -1 498 51 540 51 540 0 51 540 52 290 -750 -750

Utfall 2022-08-31 Budget Prognos

Avvikelse

Återvinning Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 8 200 8 200 0 12 126 12 126 0 12 126 12 126 0 0

Hällefors 6 193 6 568 -375 8 920 9 420 -500 8 920 9 775 -855 -355

Lindesberg 17 831 17 007 824 26 810 26 310 500 26 810 27 120 -310 -810

Ljusnarsberg 5 431 5 349 82 7 785 7 685 100 7 785 7 945 -160 -260

Nora 7 562 8 011 -449 11 155 11 155 0 11 155 11 815 -660 -660

Summa 45 217 45 135 82 66 796 66 696 100 66 796 68 781 -1 985 -2 085

Utfall 2022-08-31 Budget Prognos
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Avdelningen Vatten och Avlopp (VA) 

 

Generellt: Den total prognosen för VA höjs med 14 630tkr mer än budgeterat p g a ökade energi- och 
drivmedelskostnader samt reglering av intäkter. 

Hällefors: Intäktssidan visar ett litet överskott p g a bidrag från Länsstyrelsen för inledande 
grundvattenundersökningar i Svartälvsåsen kopplat till reservvattenutredningen. Kostnadssidan visar 
ökade energikostnader men totala utfallet har något mindre kostnader än budgeterat p g a entrepenad- 
och materialkostnader som kommer förbrukas i slutet av året.  

Prognosen för intäkterna regleras till 450tkr högre än budgeterat p g a bidrag från Länsstyrelsen för 
Svartälvsåsen. Prognosen för kostnaderna regleras till 2 530tkr högre än budgeterat p g a ökade 
drivmedelkostnader 130tkr samt energikostnader 2 400tkr. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett litet underskott p g a minskad förbrukning av vatten. Kostnadssidan 
går över budget främst p g a ökande energikostnader. 

Prognosen för kostnaderna regleras till 4 950tkr högre än budgeterat p g a ökade drivmedelkostnader 
450tkr samt energikostnader 4 500tkr. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan går enligt budget. Kostnadssidan går över budget främst p g a ökade 
energikostnader samt p g a akuta åtgärder av läcka på Kata Dahlströms väg. 

Prognosen för kostnaderna regleras till 4 400tkr högre än budgeterat p g a ökade drivmedelkostnader 
100tkr samt energikostnader 4 300tkr. 

Nora: Intäktssidan visar ett underskott p g a minskad förbrukning av vatten och mindre 
anslutningsavgifter än budgeterat. Kostnadssidan går över främst p g a ökade energikostnader.   

Prognosen för intäkterna regleras med 400tkr lägre än budgeterat p g a minskad förbrukning. Prognosen 
för kostnaderna regleras till 2 800tkr högre än budgeterat  p g a ökade drivmedelkostnader 200tkr samt 
energikostnader 2 600tkr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvikelse

VA Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gemensamt 18 186 18 186 0 26 899 26 899 0 26 899 26 899 0 0

Hällefors 15 662 14 682 980 22 935 22 435 500 23 385 24 965 -1 580 -2 080

Lindesberg 39 640 38 751 889 60 179 55 879 4 300 60 179 60 829 -650 -4 950

Ljusnarsberg 14 682 16 718 -2 036 21 800 21 350 450 21 800 25 750 -3 950 -4 400

Nora 20 308 21 704 -1 396 31 785 31 985 -200 31 385 34 785 -3 400 -3 200

Summa 108 478 110 041 -1 563 163 598 158 548 5 050 163 648 173 228 -9 580 -14 630

Utfall 2022-08-31 Budget Prognos
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Avdelning Gata/Park/Idrott 
Gata 

 
 
 
 
 

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2022

Utfall       

220831

Prognos      

220831
Kommentar

Hällefors kommun 9 800 145 8 800

Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäk

erhetsåtgärder

800 0 800 Postvägen, arbetet pågår.

Tak på befintliga sandfickor 300 21 300 Sökt bygglov.

Ombyggnad/Beläggningsarbete 4 500 0 4 500 Pågår enligt plan.

Broar reinvestering 1 000 113 1 000 Arbete pågår. Bytt överbyggnad på träbro i Grythyttan.

Reinvestering väg och 

gatubelysning belysning

2 200 11 2 200 Pågår enligt plan.

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

Lindesbergs kommun 0 0 26 589 14 919 23 264

Reinv. Underhåll gator och vägar 

(90084)

4 700 3 230 4 700 Pågår enligt plan

Reinv trafik och tillgänglighet 

(90080)

1 000 0 1 000 Planering pågår

Reinv väg och gatubelysning (90083) 4 581 2 543 4 581 Pågår. Ombudgeterat 2381 tkr från fg år

Sandfickor (93533) 453 5 453 Pågår

Reinv vägbelysning Ramsberg 

(90087)

1 725 318 Pågår. Ombudgeterat 725 tkr från fg år

Västra Loppholmsbron (90086) 12 530 8 823 12 530 Renovering av befintliga broar efter besiktningar

Reinvesteringar broar/vägtrummor 1 000 62 1 000 Pågår enl plan

Kullgatan (90112) 600 1 600 Pågår enl plan

Tillväxt 0 0 2 340 3 967 3 500

Vändplan Guldsmedshyttan (90064) 1 181 Pågår återställning

Exploateringsmark Frövi (90071) 2 340 2 237 3 500 Byggstart under hösten

Torphyttan (90076) 549

Banvägen 98 GC-väg

Ljusnarsbergs kommun 0 0 8 701 3 906 6 358

Reinvestering väg och 

gatubelysning

1 156 921 1 000 Ombudgeterat 156 tkr. Pågår

Trafiksäkerhetsåtgärder/Till-

gänglighetsanpassningar

586 0 586 Ombudgeterat 86 tkr från fg år. Ställdalsvägen GC-väg

Investering väg och gatubelysning 980 980 Klart

Beläggningsarbeten 1 592 766 1 592 Pågår. Ombudgeterat 92 tkr från fg år

Upprustning av broar 2 000 277 2 000 Broinspektioner beställda

Bro Högfors 3 167 958 Arbetet utfört, inväntar de sista fakturorna

Sandfickor med tak 200 4 200 Arbete pågår. Tak sandficka Högfors

Nora kommum 0 0 30 717 3 632 10 152

Ombyggnad gator och 

beläggningsarbete (92510)

4 000 1 722 4 000 Pågår

Dagvattenhantering efter VA-

arbeten (90528)

200 0 200 Planeras tillsammans med beläggning

Reinvestering väg och 

gatubelysning (92514)

3 302 1 298 3 302 Pågår. 1402 tkr ombudgeterat från fg år

Renovering Broar (92520) 1 000 473 1 000 GC-bro Gyttorp pågår

Tak på bef sandfickor (92538) 200 2 200 Befintliga sandfickor kompletteras med tak. Pågår

Trafiksäkerhets- och 

tillgänglighetsåtgärder (92511)

800 0 800 Bergslagsg./Heimdalsv. utfört, inväntar fakturor

Belysning i Dalkarlsberg 250 0 250 Komplettering från kommunen

Bro Hagby och Sågbladsdammen 20 965 137 400 Trafikutredning Sågbladsdammen påbörjas till hösten

Utgifter sedan 

projektens start
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Park 

 
 

Idrott 

 
 

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2022

Utfall       

220831

Prognos      

220831
Kommentar

Hällefors kommun 0 0 900 541 735

Allé RV 63 250 296 300 Utfört enligt plan. 

Allmänna planteringar, 

parkutrusning

230 193 193 Ej utfört enligt planering.

Fontän Torget Grythyttan 200 10 200 Inväntar offerter.

Torget Hfs utredning 150 0 0 Inväntar detaljplan/utredning

Ny lekplats/lekplats 70 42 42 Kompletteringar utförda på befintliga lekplatser.

Lindesbergs kommun 2 393 307 0

Lekplatser (90056) 793 262 Kompletteringar på befintliga leklplatser

Flugparken etapp 3 (90108) 1 000 0 0 Kommer ej utföras

Träd, plantering och möblering 

(93044)

600 45 Renovering av tre portaler vid Kyrkberget

Ljusnarsbergs kommun 0 0 279 30 0

Lekplatser 120 25 Kompletteringar på befintliga lekplatser. Ombudgeterat 60 tkr från fg 

år

Parkutrustning och planteringar 139 1 Ombudgeterat 39 tkr från fg år

Pollineringsprojekt 20 4 Pågår

Nora kommun 0 0 340 84 349

Parkutrustning och planteringar 

(92551)

280 15 280 Beställt växter

Lekplatser 60 69 69 Kompletteringar på bef lekplatser

Utgifter sedan 

projektens start

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2022

Utfall       

220831

Prognos      

220831
Kommentar

Hällefors kommun 0 0 50 0 50

Badplatser 50 0 50 Ej utfört, inget behov under 2022.

Lindesbergs kommun 0 0 3 095 550 1 400

Fellingsbrobadet bassängtäckning, 

reningsanläggning (93544)

1 200 13 Upphandling pågår, utförs om anbud kommer in

Ny gångbro vid Fritidsbyn 495 0 Detaljplanen ej klar, kommer ej genomföras 2022

Idrott Reinvesteringar (93543) 1 400 0 1 400 Följer plan

Råssvallen 149 Ingår i Projekt 93543.

Naturbad 73 Ingår i Projekt 93543.

Fritidsbyn 0 Ingår i Projekt 93543.

Vedevåg IP 31 Ingår i Projekt 93543.

Fellingsbro IP 203 Ingår i Projekt 93543.

Frövi Elljusspår 81 Ingår i Projekt 93543.

Akut underhåll 0 Ingår i Projekt 93543.

Ljusnarsbergs kommun 0 0 641 152 601

Olovsvallen, fotbollsmål 25 23 23 Klart

Olovsvallen, nya ytskikt i 

våtutrymme

100 9 100 Pågår enligt plan

Hörkens badpaviljong, golv 50 0 50 Kommer inte genomföras 2022

Elljusspår, nytt spårmaterial 183 0 183 Klart, väntar på fakturor

Djäkens bad, byta panel på 

badpaviljong

100 0 100 Pågår enligt plan

Olovsvallen, ommålning hockeysarg 25 0 25 Pågår enligt plan

Byte belysning, Kopparbergs 

elljusspår

158 120 120 Klart

Nora kommun 0 0 0 5 154 0

Norvalla IP 332 Utföres enl plan

Konstgräs Karlsängsskolan 5 154 Utföres enl plan

Utgifter sedan 

projektens start
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Avdelning Avfall och Återvinning 

 

 
 
 
Avdelning Vatten och Avlopp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack.      

utfall

Budget      

2022

Utfall       

220831

Prognos      

220831
Kommentar

Hällefors kommun

Lindesbergs kommun 39 500 162 1 385 47 100

Återvinningscentral (91052) 39 500 162 1 385 47 100 Utredning av placering pågår. Önskar ombudgetering till 2023.

Ljusnarsbergs kommun

Nora kommun

Utgifter sedan 

projektens start

Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack. 

utfall

Budget      

2022

Utfall       

220831

Prognos      

220831
Kommentar

Hällefors kommun 21 944 17 632 15 079 5 084 15 079

Sikfors Överföringsledning 7 000 6 907 347 255 347 Återställning. Pågår, snart klart. 

Brantvägen 500 492 500 Projektering klart. Budget 500tkr från Mindre lednigsarbeten.

Kvalitetshöjande åtgärder 1 096 32 1 096 Redovisas för kommunen när projekten är klara i slutet av året. 

Budget 1 096tkr från Mindre ledningsarbeten.

Hjulsjö mini Rv Hällefors 7 444 4 810 6 136 3 502 6 136 Pågår. Budget 3 000tkr från Mindre ledningsarbeten och 1 000tkr från 

Mindre VA-anläggningar. (2 136tkr ombudgeterat från 2021)

Garage Fjällbo 3 500 33 3 500 Planerad byggstart i höst.

Älvestorps RV 7 500 5 914 3 500 770 3 500 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Utökning av projektet, 

ytterligare två minireningsverk byggs bort. Pågår. Budget 2 000tkr från 

Mindre VA-anläggningar och 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten.

Utgifter sedan 

projektens start
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Investeringsredovisning Varav: årets investeringar

Investeringsprojekt (tkr)
Total 

budget

Ack. 

utfall

Budget      

2022

Utfall       

220831

Prognos      

220831
Kommentar

Lindesbergs kommun 330 889 85 319 108 689 40 571 74 636

Frövi industriområde 18 300 0 2 000 Projektering pågår. Önskar ombudgetering till 2023.

Dagvattenledning Skolgatan (91027) 3 000 52 2 000 Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. Budget 1 000tkr från Mindre 

ledningsarbeten och 2 000tkr från Kristinavägen.

VA-förnyelse Kristinav Lindesberg 

(91057)

500 522 110 132 150 Projektering. VA och gata. Budgeten på 2 000tkr för 2022 

ombudgeteras till Dagvattenledning Skolgatan. 

Tivoliplan-Gröna bron etapp 2 

(91061)

1 500 2 078 500 10 500 Pågår. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.

Snickartorpsvägen (91053) 1 000 1 146 1 200 Pågår. Höjd prognos pga ökade kostnader. Budget 1 000tkr från Mindre 

ledningsarbeten.

Gusselby verksamhetsområde 

(91056)

3 000 843 2 776 619 2 776 Pågår. 

Överföringsled. Löa-Vasselhyttan 

(91028)

9 500 7 985 1 622 107 1 622 Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort 

Löa VV. Pågår. Budget 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten. (122tkr 

ombudgeterade från 2021).

Kvalitetshöjande åtgärder (91060) 2 000 387 2 000 Redovisas för kommunen när projekten är klara i slutet av året. 

Budget 2 000tkr från Mindre ledningsarbeten.

Ombyggnad Lindesbergs RV (91029) 232 000 9 865 26 375 9 865 20 000 Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. 

Banvägen etapp 2 Lindesberg 3 000 4 905 2 857 4 762 3 400 Pågår. Extra utgifter pga omhändertagande av koltjära.

Pumpstationer Lindesberg (91037) 3 869 3 514 65 374 Pågår. Upprustning av befintliga VA-anläggningar.

Reservvattenledning Linde-Nora 

etapp 3o4 (91016)

38 000 35 780 15 000 14 164 19 000 Reservvattenledning. Pågår, prognosen höjs med 4 000tkr pga ökade 

kostnader för tryckstegringsstation. Kostnaderna fördelas mellan 

Nora och Lindesberg.

Loddammen (91051) 520 520 55 65 Önskar ombudgetering till 2023 pga för få anbud. Projektet finansieras 

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

(Total budget 2 600tkr). 

Torphyttan (91023) 6 500 251 500 Projektering. Utförs förmodligen 2023 beroende på 

detaljplaneprocessen, önskar ombudgetering till 2023.

Kloten mini RV Lindesberg 9 500 187 9 380 67 300 Önskar ombudgetering till 2023 pga problem med 

miljötillståndsprocessen. Budget 6 000tkr från Mindre VA-

anläggningar. (3 380tkr ombudgeterade från 2021).

Prästbron etapp 2 (91049) 7 500 6 521 4 053 3 074 4 053 Pågår. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten. (3 053tkr 

ombudgeterade från 2021).

Rya VV Utbyggnad/renovering 22 000 13 119 14 696 5 815 14 696 Pågår. 

Ljusnarsbergs kommun 19 100 12 933 16 212 5 085 10 337

Ledning Ställdalen - Högfors etapp 3 7 000 996 6 075 71 200 Önskar ombudgetering till 2023 pga markägarfrågor.

Kvalitetshöjande åtgärder 500 50 500 Redovisas för kommunen när projekten är klara i slutet av året. 

Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.

Huvudspilledning Vårdcentr-

Kopparb etapp 5-9

1 000 123 1 000 Pågår. 1 000tkr ombudgeteras till Silverhöjden.

Silverhöjden 1 000 118 1 000 Pågår. Budget 1 000tkr kommer från Huvudspilledning Vårdcentralen-

Kopparberg.

Yxsjöberg mini Rv 7 000 4 544 5 724 3 268 5 724 Pågår. Budget 2 500tkr från Reservvatten Sundet och 500tkr från 

Mindre VA-anläggningar (2 724tkr är ombudgetering från 2021).

Reservvatten Sundet etapp 2 5 100 7 393 1 913 1 455 1 913 Pågår. Ledningsdragning till nya vattentäkten. 2022:s budget 2 500tkr 

ombudgeteras till Yxsjöbergs mini RV. (1 913tkr är ombudgetering från 

2021).

Nora kommun 189 875 172 336 83 350 57 264 83 775
Kvalitetshöjande åtgärder (92602) 500 14 600 Redovisas för kommunen när projekten är klara i slutet av året. 

Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.

Sindergränd Nora (92602) 4 100 3 520 100 772 800 Återställning. Budget 100tkr från Mindre ledningsarbeten.

Esstorp tryckreducering (92602) 1 100 5 1 300 Pågår. Budget 1 100tkr från Mindre ledningsarbeten.

Hitorpsvägen-Pershyttan VA 15 000 1 250 1 250 Under utredning. Projektet beräknas fortsätta 2023 med ny budget.             

2 000tkr fördelas till reservvattenledningen och 11 725tkr fördelas till 

Nora RV.

Rundmatning Svinamotarbacken-

Gyttorp (92602)

3 300 2 369 2 700 Pågår. Budget 3 300tkr från Mindre ledningsarbeten.

Stensnäs 500 8 500 Projektering, budgetmedel beslutat av KF.

ICA-rondellen 3 000 174 3 000 Pågår. Budgetmedel beslutat av KF.

Nora RV  (92600) 163 775 147 815 48 300 44 075 60 075 Byggnation pågår. Ökad budget med 11 725 000tkr från Hitorpsvägen-

Pershyttan VA.

Mindre VA-anläggningar (92606) 800 0 800

VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4 

(92609)

22 000 21 001 10 750 8 597 12 750 Pågår, prognosen höjs med 2 000tkr pga ökade kostnader för 

tryckstegringsstation. Kostnaderna fördelas mellan Nora och 

Lindesberg.

Utgifter sedan 

projektens start
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FÖRKORTNINGAR  
 

 
 

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder

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

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

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

Avgiftsfinansierad verksamhet NSI-direktiv

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

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

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

Balansräkning Partneringsavtal

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

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

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

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

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

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

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

Förutbetalda kostnader SMS-tjänst

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

avser efter augusti delanden som sänds mellan mobiltelefoner.

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

tillgångar.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. Upplupna intäkter

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

Kostnader betalda efter augusti men som avser 
KNÖL före augusti (skuld).
Kommunerna i norra Örebro län.
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sammanfattning 
Vi har av de fértroendevalda revisorerna i kommunalférbundet Samhdallsbyggnadsférbundet Bergslagen (SBB) 

fatt i uppdrag att oversiktligt granska delarsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingar som en obligatorisk del av 

revisionsplanen for ar 2022. 

Kommunalférbundets revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bed6ma om resultatet i 

delarsrapporten ar forenligt med de mal som fullmaktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas 

bedémning av delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten fér att ge revisorerna tillrackligt underlag for sin bedémning. 

Rakenskaperna och delarsrapporten 

De vasentligaste slutsatserna fran granskningen kan sammanfattas enligt féljande: 

- Kommunalférbundet bedriver bade skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter at 

forbundets medlemskommuner. Kommunalférbundets resultat for delaret uppgar till -9,3 mnkr for de 

skattefinansierade verksamheterna och till -1,5 mnkr for de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

- Kommunalférbundet har, likt foregaende ar, valt att inte redovisa forandringen av semesterléneskulden i 

delarsrapporten. Med hansyn tagen till denna hade det redovisade resultatet per 2022-08-31 varit 1,6 mnkr 

hégre. Férandring av l6neskuld fran 2021-12-31 till 2022-08-31 ar inte heller redovisad i delarsrapporten. 

Upplysning om dessa avsteg fran god redovisningssed finns i delarsrapporten. 
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Sammanfattning forts. 

- Férhelaret 2022 prognostiserar férbundet ett resultat for de skattefinansierade verksamheterna pa -13,2 mnkr. 

Helarsprognosen fér de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgar till -11,6 mnkr, med en prognostiserad 

budgetawikelse med -2,1 mnkr inom atervinning och med -14,6 mnkr inom VA. 

- | delarsrapporten saknas en bedémning avseende balanskravsresultatet utifran helarsprognosen. 

Kommunalférbundets prognostiserade balanskravsresultat avseende de skattefinansierade verksamheterna ar 

dock negativt for helaret 2022. Kommunalférbundet prognostiseras saledes inte uppfylla balanskravet. 

Vihar, utéver vad som namns ovan om balansrakningen och resultatrakningen, inte identifierat nagra vasentliga 

felaktigheter i delarsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit nagra omstandigheter som ger oss 

anledning att anse att delarsbokslutet inte, i allt vasentligt, Ar upprattad i enlighet med lagen om kommunal bokf6ring 

och redovisning. 

Underlag férrevisorernas bedémning utifran fullmaktiges mal 

Enligt bestammelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har 

betydelse for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsbokslutet ar férenligt med 

de av direktionen beslutade malen fér den ekonomiska férvaltningen. 

Vi noterar att direktionen inte gjort nagon sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hus hallning 

kommer att uppnas. 
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Sammantfattning forts. 

Finansiella mal 
Var sammanfattande bedémning ar att det finansiella malet avseende de skattefinansierade verksamheterna 

sannolikt ej kommer att uppnas 2022. 
Vad galler det finansiella malet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna 4r var bedémning att det inte helt 

gar att utvardera maluppfyllelsen utifran hur malet ar formulerat (odefinierad tidsperiod). Men utifran bakgrunden 

med det stora underskott som prognostiseras fér helaret g6r vi dock bedémningen att det ar osannolikt att malet 

uppnas 2022. 

Verksamhetsmal 
Var sammanfattande bedémning ar att ett av de tre malen inte gar att bedéma i delar eftersom information om 

avseende sjukfranvaron kommer att finnas tillganglig férst under bérjan av 2023. Malet avseende "heltid som norm” 

saknar definierat malvarde, men direktionens bedémning ar att malet troligen inte uppnas. Malet avseende 

kundbemétande anses utga pa grund av planerad aweckling av verksamheten i kommunalforbundet. 

Orebro 2022-10-21 - 

Ann-Christine Bjérnram Evensen Veronica Hedlund Lundgren 

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor 
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Inledning 
Av kommunala bokférings- och redovisningslagen framgar att kommuner ska uppratta minst en delarsrapport som 

ska omfatta en period av minst halften och hégst tva tredjedelar av rakenskapsaret, det vill saga minst sex manader 
och hégst atta manader. Det ar aven den rapport som faller inom ramen for denna period som ska behandlas av 

kommunfullmaktige och som de fértroendevalda revisorerna ska géra en bedémning av. Delarsrapporten ska 

innehalla en 6versiktlig redogérelse fér utvecklingen av verksamhet och resultat sedan féregaende rakenskapsarets 

utgang. 

Kommunalférbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedéma om resultatet i delarsrapporten ar 

forenligt med de mal som fullmaktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedémning av 

delarsrapporten. 

Syite och revisionsfraga 

Granskningen ska besvara féljande revisionsfragor: 

> Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

>  Arresultaten i delarsrapporten férenliga med de av direktionen faststallda malen for god ekonomisk hushallning, 

det vill saga finns forutsattningar att malen kommer att uppnas? 

Resultatet av var granskning utgér underlag for de fértroendevalda revisorernas utformning av utlatandet till 

medlemskommunernas fullmaktige. 
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Inledning forts. 

Revisionsktiterier 

Granskningen av delarsrapporten omfattar: 

> Oversiktlig granskning av de finansiella delen av delarsrapporten 

> Férvaltningsberattelsens innehall 

> Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet ar forenligt med malen for god ekonomisk 

hushallning, finansiella och verksamhetsmassiga mal. 

Vi har bedémt om delarsrapporten i allt vasentligt foljer: 

>Kommunallag (KL) och kommunal bokférings- och redovisningslag (LKBR) 

> God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR 

> Interna regelverk och instruktioner 

> Direktionens beslut 

Metod 

Granskningen har genomférts genom: 

> Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delarsrapporten 

> Intervjuer med berérda tjanstepersoner 

> Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs for att bed6ma om resultatet ar 

forenligt med de av fullmaktige beslutade malen 

> Oversiktlig analys av resultat- och balansrakningen 
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Inledning 
Avgransning 

Var granskning omfattar delarsrapporten per 2022-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som féljer av god revisionssed i kommunal verksamhet, framst sasom 

denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebar att vi planerat och genomfért den éversiktliga granskningen for att 

med begransad sakerhet férsakra oss att delarsrapporten inte innehaller vasentliga felaktigheter. Granskning har 

sAaledes ej utforts i enlighet med ISA eller ISRE 2410.Granskning har saledes ej utférts i enlighet med ISA, ISRE 2410 

eller den nya standarden fér kommunal rakenskapsrevision som trader i kraft 2023. 

En dversiktlig granskning ar begransad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig pa intervjuer och analyser. De 

granskningsatgarder som vidtas gér det inte mdjligt att sammantaget skaffa en sadan sakerhet kring alla viktiga 

omstandigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullstandig revision utférts. 

Var granskning av redovisningen utgar fran en bedémning av vasentlighet och risk. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex férskingring. 

| delarsrapporten har vi 6versiktligt granskat resultat- och balansrakning samt tillhGrande noter. Ovriga delar har 

enbart granskats med utgangspunkt fran att informationen ar férenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Granskningen av finansiella och verksamhetsmal ar grundat pa den aterrapportering som finns i delarsrapporten. 

Denna rapport sammanfattar framst i awikelseform vara vasentligaste iakttagelser fran granskningen. 
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Inledning forts. 

Ansvarig namnd 

Granskningen avser direktionens delarsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 

medlemskommunernas fullmaktige. 

Rapporten ar faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 
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Forvalthingsberattelsen 

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delarsrapport innehalla en resultatrakning, en balansrakning och en forenklad 
forvaltningsberattelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad forvaltningsberattelsen ska innehalla minimum 
for att motsvara kraven pa en férenklad férvaltningsberattelse. 

Enligt RKR 17 ska vidare uppgift i forvaltningsberattelsen bland annat lAmnas om: 

> Handelser av vasentlig betydelse som intraffat under delarsperioden eller efter dess slut, men innan 
delarsrapporten upprattas. 

> Upplysningar om kommunalférbundets forvantade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifran 
malen om god ekonomisk hushallning. 

> En redovisning av hur helarsprognosen forhaller sig till den budget som faststallts for den l6pande 
verksamheten. 

> En bedémning av balanskravsresultatet utifran helarsprognosen. 

Vi noterar att forbundets férvaltningsberattelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17, bortsett fran att det 
saknas upplysning om kommunalférbundets férvantade utveckling utifran malen om god ekonomisk hushallning 
samt en bedémning av balanskravsresultatet utifran helarsprognosen. 
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Bedomning av fullmaktiges mal med betydelse av 
god ekonomisk hushalining 
Enligt kommunallagens bestammelser ska kommunfullmaktige i budgeten ange finansiella mal och 
verksamhetsmal som har betydelse for god ekonomisk hushallning. | SBBs fall ar det forbundsdirektionen som 
beslutat om mal fér god ekonomisk hushallning. 

Vi noterar att direktionen inte gjort nagon sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning 

kommer att uppnas. 
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Finansiella mal 

| den av direktionen faststallda budgeten for 2022 finns tva finansiella malsattningar med betydelse for god 
ekonomisk hushallning, ett resultatmal avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmal 
avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna 

Mal faststalla av direktionen Utfall 2022-08-31 Prognosticerat Prognosticerad 

NEU maluppfyllelse   
| Forde skattefinansieradeverksamheternadr = +#/-0.-—-9. 300 tkr | --13200tkr = Bedémning avmAluppfyllelse 
resultatméalet ett nollresultat fore avra kning mot é _ saknas 
medlemskommunerna 

  

For de avgiftsfinansierade ve rksamheterna ar +/-0 -1481 tkr -11565 tkr Bedomning av maluppfyllelse 

malsattningen att 6vertid redovisa ett nollresultat. saknas 

Delarsrapporten saknar upplysning om férbundets prognostiserade maluppfyllelse av de finansiella malen. 

| delarsrapporten anges dock att de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett stort negativt resultat 
for helaret 2022. Baserat pa foérbundets resultatprognos 4r var bedémning ait det finansiella malet inte kommer 
uppnas for de skattefinansierade verksamheterna. 

Vad galler resultatmalet for de avgiftsfinansierade verksamheterna ar detta mal satt 6ver tid, dar tidsperspektivet 
ar odefinierat. Saledes ar det inte klargjort 6ver vilken tidsperiod som malet ska utvarderas. Ett stort negativt 
resultat prognostiseras dock fér aret. 

Var sammanfattande bedomning ar att det finansiella malet avseende de skattefinansierade verksamheterna 
sannolikt ej kommer att uppnas 2022. 

Vad galler det finansiella malet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna 4r var bedémning att det inte 
helt gar att utvardera maluppfyllelsen utifran hur malet ar formulerat (odefinierad tidsperiod). Men utifran 

bakgrunden med det stora underskott som prognostiseras for helaret gér vi dock bed6mningen att det ar 
osannolikt att malet uppnas 2022. 
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Verksamhetsmal 
| den av direktionen faststalld budgeten for 2022 finns tre gemensamma verksamhetsmal antagna med betydelse 
for god ekonomisk hushallning. 

  
Mal faststalla av direktionen Maltal Utfall 2022-08-31 Prognostiserat Prognostiserad 

helarsutfall maluppfyllelse 

Av kommuninvanarna ska 70% upplevaattdefattett 270%  Ingetutfallangesi Inget prognostiserat Maletkommerattutgdpga 
bemétandeikontaktenmedSBBsomkdnnetecknas _ delarsrapporten utfall angesi _ verksamhetséve rgang. 
avtillganglighet, fortroende, 6ppenhet, respekt och | delarsrapporten 
engagemang, FORE. i] | 

  
  

  

Den totala sjukfranvaron ska ligga lagre 4n jamférbara 6,3% Ingetprognostiserat Maletkommertroligen att 
rikssnittet i procent fér 2022* utfall angesi uppnas 

delarsrapporten 

Forbundet ska erbjuda heltidsomnorm Ingetutfall angesi | Inget prognostiserat Ma let kommer troligen ej att 
delarsrapporten utfall angesi uppnas 

| _ delarsrapporten 

*Enligt budget anges att férbundet ska jamféra sjukfranvaron mot rikssnittetfér 2021. 

Malet avseende kundbemétande saknar prognostiserad maluppfyllelse da malet bedéms utga pa grund av 
planerad verksamhetsévergang. Malet avseende sjukfranvaron gar inte att bedéma enligt var uppfattning per 
delaret eftersom det ar rikssnittet for ar 2022 som anvands som maltal, och den uppgiften kommer inte att 
finnas tillganglig forran i bérjan av 2023.Vi har Aven noterat att det saknas definierat malvarde/ 
utvarderingskriterium for malet "Férbundet ska erbjuda heltid som norm”. Det ar saledes inte klarlagt hur malet 
ska matas/utvarderas. 

Var sammanfattande bedémning 4r att ett av de tre malen inte gar att bedéma i delar eftersom information 
om avseende sjukfranvaron kommer att finnas tillganglig forst under bérjan av 2023. Malet avseende "heltid 
som norm” saknar definierat malvarde, men direktionens bedémning 4r att malet troligen inte uppnas. Malet 
avseende kundbemétande anses utga pa grund av planerad aweckling av verksamheten i kommunalférbundet. 
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Balanskravsresultat 

Ett kommunalférbund ska enligt kommunallagen géra en avstamning av balanskravet och detta ska redovisas i 
férvaltningsberattelsen. 

De avgiftsfinansierade verksamheterna omfattas inte av balanskravet. 

Arsprognosen avseende de skattefinansierade verksamheterna, vilka finansieras med driftbidrag fran 
medlemskommunerna, uppgar till -13,2 mnkr. 

Enligt férbundsordningen skall resultat fran de skattefinansierade verksamheterna regleras mot respektive 
medlemskommun efterféljande ar. Da férbundet ska likvideras Ar det av vasentlighet att det innan bokslutet 
beslutas hur eventuellt underskott 2022 ska regleras. Férbundet uppger att detta ar en prioriterad fraga som 
utreds i samband med likvidationsutredningen. 

| delarsrapporten saknas en bedémning av balanskravsresultatet, men utifran helarsprognosen gor vi 
bedémningen att balanskravet sannolikt inte kommer att uppfyllas. 

Var sammanfattande bed6mning ar att kommunalférbundet inte prognostiseras uppfylla balanskravet for de 
skattefinansierade verksamheterna helaret 2022. 
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Resultatrakning 

Belopp itkr 2022-01-01 - ploy ete ee 2021-01-01 — 

2022-08-31 2022-08-31 Pliya leh Se Be 

4) 

investerings- 

verksamhet   
Verksamhetens nettokostnader . 204676 © ~-66904. ss‘ -48, 666 

Medlemsbidrag (drift- och investeringsbidrag 2022, endast drifts bidrag 2021) 212993 T5220 

75224 75224 74096 (varav driftsbidrag) 

Verksamhetens resultat 8 317 8 317 25 430 

Finansnetto (inkl pensionsforvaltningen) -19098 — -19 098 -15 424 

Resultatefter finansiella poster -10 781 -10781 10 006 

Resultat avgiftsfinansiera deverksamheter 5 -1 481 -1 481 7 670 

Resultatskattefinansieradeverksamheter -9 300 -9 300 2 336 

| siffrorna for 2022-01-01 -2022-08-31 ingar medlemskommunernas bidrag till investeringsverksamhet 
vilket det inte g6r for 2021-01-01 — 2021-08-31. Detta forklarar den stora skillnaden i medlemsbidrag och 
verksamhetens nettokostnader. 
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Resultatrakning forts 
Kommunalférbundet bedriver bade skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter at 
férbundets medlemskommuner. Kommunalférbundets resultat for delaret uppgar till -9,3 mnkr fér de 
skattefinansierade verksamheterna och till -1,5 mnkr for de avgiftsfinansierade verksamheterna. 

Kommunalférbundet har, likt f6regaende ar, valt att inte redovisa férandringen av semesterléneskulden i 
delarsrapporten. Med hansyn tagen till denna hade det redovisade resultatet per 2022-08-31 varit 1,6 mnkr 
hégre. 

Fr helaret 2022 prognostiserar forbundet ett resultat for de skattefinansierade verksamheterna pa -13,2 mnkr. 
Kommunalférbundets arsprognos ar saledes att resultatet kommer att forsamras ytterligare under kvarvarande 
manader for aret, vilket till stor del férklaras av foérvantade mycket héga elkostnader. 

Helarsprognosen for de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgar till -11,6 mnkr, med en prognostiserad 
budgetawikelse med -2,1 mnkr inom atervinning och -14,6 mnkr inom vatten och avlopp. 

Av var 6versiktliga granskning av delarsrapporten har inte framkommit nagra omstandigheter som ger oss 
anledning att anse att kommunalférbundets resultat per 2022-08-31 inte i allt vasentligt ar rattvisande. 
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alansrakning 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

  
Eget kapital -9 300 2 336 -4 372 

11 

  
Kortfristiga skulder 74 536 35458 | 120533 
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Balansrakning 

Vi har granskat balansrakningen och har inte funnit nagra vasentliga felaktigheter. Vi har dock noterat ett antal 
beloppsmassiga fel i var revision av balansrakningen som kommenteras nedan. Dessa beloppsmassiga fel 
understiger dock vart vasentlighetstal. 

Férbundet klassificerar pensionsatagandet avseende formansbestamd pension fel i balansrakningen. 
Pensionsférpliktelsen avseende formansbestamd pension (11,5 mnkr) ar felaktigt klassificerad som kortfristig 

skuld i balansrakningen. Enligt RKR:s rekommendationer borde detta pensionsatagande klassificeras som en 
avsattning i balansrakningen. Felklassificeringen har ingen resultateffekt. Klassificeringen far inte heller nagon 
stor effekt pa relevanta nyckeltal, eftersom det ar inte paverkar balansomslutningen. Felklassificeringen paverkar 
dock nyckeltalet balanslikviditet. 

Vi har noterat vid granskningen att det finns mindre outredda differenser pa ett antal balanskonton, bland annat 

kundfordringar och leverantérsskulder. Differenserna ar inte vasentliga, men det ar Anda viktigt att differenserna 
reds ut och rattas till. 

Pa grund av systemfel har forbundet ej kunnat ta fram underlag for osakra kundfordringarna per 2022-08-31. Den 
bokférda reserven for osakra kundfordringarna per 2022-08-31 ar densamma som vid arsbokslutet 2021-12-31 
och vi har inte kunnat granska riktigheten i varderingen av kundfordringar. Historiskt sett har dock forbundet haft 

relativt sma kundforluster. 
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Kassaflodesanalys 

Vi har granskat att kassafldesanalysens innehall i allt vasentligt Gverensstammer med motsvarande uppgifter i 

évriga delar av arsredovisningen. Granskningen har inte féranlett nagra noteringar. 
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Redovisningsprinciper 

| delarsrapporten ska enligt RKR R17 samma berakningsmetoder anvandas somi den senaste arsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har andrats, en beskrivning av karaktaren pa och effekten av forandringen. 
Upplysningar ska aven lamnas kring sasongsvariationer, cykliska effekter som har paverkan pa verksamheten, 
karaktaren och storleken pa jamf6relsestérande poster, effekten av Andrade uppskattningar och bedémningar 
samt férandringar i vasentliga ansvarsférbindelser. 

| delarsrapporten anges att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 
6verensstammelse med LKBR och RKRs rekommendationer. 

Nedan anges de vasentliga avsteg fran god redovisningssed som vi noterat i var granskning av delarsrapporten: 

¢ | kommunalférbundets delarsrapport anges att Samhallsbyggnadsforbundet Bergslagen inte redovisar faktisk 
semesterléne- och I6neskuld i delarsbokslutet, vilket Ar ett avsteg fran god 

redovisningssed. Kommunalférbundets faktiska semesterléneskuld per 2022-08-31 ar vasentligt lagre an 
semesterléneskulden i foregaende arsbokslut. Att den faktiska semesterléneskulden 4r lagre i augusti ani 
december hanger samman med ait stora semesteruttag sker under sommarmanaderna. Kommunens princip 
att inte bokf6ra den faktiska semesterléneskulden i delarsbokslutet innebar saledes att resultatrakningen for 
perioden jan-aug belastas med fér héga lo6nekostnader. 

¢ Vihar noterat att forbundet anvander sig av en annorlunda princip for redovisning av sarskild l6neskatt pa 
pensionskostnader. Principen innebar att férbundet redovisar och betalar sarskild l6neskatt i fortid till 
Skatteverket. Vi rekommenderar att férbundet forandrar principen. Vi bedémer dock att periodens kostnad i allt 
vasentligt ar rattvisande. Noteringen kvarstar fran foregaende ar. 

Var bedémning utifran vasentlighetsprincipen ar att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer. 
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Drift- och investeringsredovisning 

Drift- och investeringsredovisningen ingar i delarsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning. 

Vad galler den driftsredovisning som presenteras i kommunalférbundets delarsrapport har vi noterat att det 
saknas upplysning om interna intakter och kostnader. Saledes klargérs inte hur stor andel av de intakter och 

kostnader som redovisats mot verksamheterna i driftsredovisningen som ar interna och hur stor andel som ar 

externa. 

Var sammanfattande bed6mning ar att delarsrapporten i allt vasentligt innehaller de upplysningar som kravs for 
att ge en 6versiktlig beskrivning av kommunalférbundets driftsredovisning, bortsett fran att upplysning om interna 

poster saknas. 

Kommunalf6érbundet presenterar ingen investeringsredovisning Over de investeringar som férbundet genomfért 

under perioden. Kommunalf6rbundet motiverar det med att de endast gér mindre investeringar i fordon och 
inventarier, medan fastigheter och anlaggningar ags av respektive medlemskommun. 

| delarsrapporten finns dock tabeller presenterade 6ver investeringar som kommunalférbundet genomfér for 
medlemskommunernas rakning inom de olika verksamhetsomradena. | tabellerna anges utfallet 2022-08-31, 
investeringsbudget och arsprognos for respektive investeringsprojekt. 
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Ovrigaiakttagelser 

Resultatutveckling och likviditet under 2022 

Resultatutvecklingen under ar 2022 har varit starkt negativ framst pa grund av kraftigt stigande elpriser, men aven 
kostnader for t ex sndérdéjning har 6kat kraftigt. 

Enligt prognos kommer verksamheten totalt att ge ett underskott pa ca 25 mnkr vilket maste tackas upp av 
medlemskommunerna. 

Enligt de prognoser for likviditeten som kommunalf6rbundet har upprattat sa kommer det Aven bli svarigheter att 
klara likviditeten under hésten 2022, och kommunalférbundet haller pa att se 6ver hur likviditetssituationen ska 
kunna lésas. , 

Det ar av mycket stor vikt att detta loses. 

Fragor kring aweckling av verksamheten vid arsskiftet 2022/2023 

Enligt plan ska verksamheten i kommunalf6rbundet avvecklas per 1 januari 2023, och inga driftsbidrag kommer 
att erhallas fran medlemskommunerna under 2023. 

Kommunalférbundet kommer dock fortfarande ha vissa utgifter Aven efter 1 januari 2023. Bland annat finns det 
hyreskontrakt for lokaler som f6rfaller vid senare tidpunkt, och kommunalférbundet kommer att behéva fortsatta 

betala hyra for dem. | de fall anstallda valjer att inte folja med verksamheten som 6verfors till medlems- 
kommunerna sa kommer de fortfarande att vara anstallda av kommunalférbundet under uppsagning. Darmed kan 
l6neutgifter behéva betalas fran kommunalférbundet Aven under 2023. Det ar i dagslaget oklart hur dessa utgifter 
ska kunna regleras da kommunalférbundet inte kommer att ha nagra inkomster under 2023. 
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Ovrigaiakttagelser forts 

Det kommer Aven att kravas relativt omfattande utredning kring hur olika balansposter i kommunalférbundet ska 

fordelas mellan medlemskommunerna vid awecklingen. 

Det har tagits in konsulter som ska ge rad om hur awecklingen ska kunna genomféras pa basta satt sa att den 

fungerar bade likviditets- och balansmassigt. 
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Informationsunderlag 
Bergslagens räddningstjänst direktionsprotokoll 2022-10-19 § 16 
Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst 2022-08-31 
 
Ärendet 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi 
och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2022-08-31. 
 
I rapporten framgår att verksamheten äntligen kan fokusera på uttalade mål 
och aktiviteter då samhället började öppna upp igen, tack vare att en stor 
andel av populationen vaccinerade sig och pandemin inte längre klassades 
som samhällsfarlig. De utåtriktade mål och aktiviteter som 
räddningsavdelningen har arbetat med sedan början av året och framåt är 
verksamhetsbesök, utveckling av insatskort och uppställningsplatser för 
höjdfordon. 
 
Pandemin har medfört att många möten sker digitalt och BRT har framför allt 
använt Teams vilket är bra ur hållbarhetsperspektiv och mindre tid läggs på 
resor. I början av året prövades övning gentemot RIB-stationerna via Teams 
och det fungerade mycket bra. Det kommer inte att användas hela tiden men 
är ett bra komplement för att föra ut teoretisk kunskap till många samtidigt. 
 
I början av året levererades den nya släckbilen till Degerfors och den utgör 
något av ett grundexempel för hur förbundets kommande släckbilar kommer 
att vara, god arbetsmiljö med beprövad teknik som alla medarbetare 
behärskar. Släckbil Degerfors hör till 2021 års investering och nu pågår bygge 
av nytt höjdfordon till Filipstad som är 2022 års investering. 
 
I slutet av april startades ett projekt upp mellan Karlskoga och Kristinehamn, 
”Friska brandmän”, som går ut på att öka kunskap och införa rutiner för att 
minimera risken att utsättas för kontaminerad (rök- och sot) utrustning i 
samband med bränder. Projektet kommer att hålla på tills årsskiftet med 
succesivt införda åtgärder för all personal. Förbundet behöver dessutom 
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undersöka hur den egna förmågan att tvätta denna utrustning är och eventuellt 
hitta lösningar på hur den kan rengöras på bästa sätt. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för 
verksamhetsåret 2022. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för 
verksamhetsåret 2022. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 1,8 miljoner kronor, 
vilket är 1,8 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är 1,3 miljoner 
kronor sämre än föregående års delårsrapport. Detta beror främst på förra 
årets reavinster för försäljning av anläggningstillgångar. 
 
För helår 2022 prognostiserar BRT ett överskott på 0,2 miljoner kronor för de 
sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 
Kristinehamn och Storfors.  
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Förbundsstab    
Räddningstjänst   
Skyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningen bedömer, 
utifrån delårsrapporten, att måluppfyllelsen är god inom förbundet. Av 
redovisningen framgår att samtliga tre finansiella mål prognostiseras att 
uppfyllas och att alla utom ett av verksamhetsmålen kopplade till god 
ekonomisk hushållning är uppfyllda utifrån delårsutfallet och den samlade 
prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att vara god. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och avskrivnings-
kostnader. 
 
Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 4,9 miljoner kronor i 
driftbidrag från Hällefors kommun. I delåret uppgår det egna kapitalet till 
42,2 miljoner kronor och soliditeten är god och uppgår till 33 procent. 

 
--- 
 
Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunfullmäktige. 
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INLEDNING 
Mycket har hänt i omvärlden under 2022. Rysslands invadering av Ukraina har i princip ritat om hela 

säkerhetsordningen i Europa. Det civila försvaret som i princip är helt nedmonterat är återigen under en 

framtida stark uppbyggnad. Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har, som andra räddningstjänster i 

Sverige, uppgifter som ska lösas under höjd beredskap. 

I syfte att skydda och rädda befolkning och civil egendom från verkningar av krig skall kommunens 

organisation för räddningstjänst under höjd beredskap, utöver vad som i övrigt framgår av denna lag, 

ansvara för: 

1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 

2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. 

3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf skall 

kunna fullgöras. 

Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst skall under samma tid delta i åtgärder för 

första hjälp åt och transport av skadade samt befolkningsskydd. 

MSB ska på uppdrag av regeringen, senast den 1 mars 2023, ta fram dimensionerande 

planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap. I uppdraget ingår bland 

annat att: 

• precisera och ta ställning till vilka förutsättningar de kommunala räddningstjänsterna ska planera 

efter för den verksamhet som behöver bedrivas vid höjd beredskap. 

• bedöma vilken grundläggande förmåga de kommunala räddningstjänsterna behöver ha för att 

hantera sådana situationer. 

• beskriva behovet av förmågeuppbyggnad på olika nivåer, exempelvis genom 

förstärkningsresurser på nationell nivå för att den kommunala räddningstjänsten ska klara sitt 

uppdrag under höjd beredskap.  

• redovisa de ekonomiska konsekvenserna av de dimensionerande planeringsförutsättningarna. 

Upplevelsen av sommaren är att den var lugnare än normalt avseende bränder i skog och mark. Vädret 

märktes däremot av i ett antal stråk av stora regnmängder och kraftiga vindar som ställt till med skador 

och störningar i samhället. 

Vi börjar nu se fram emot inflyttning i Seglet, vår nya ledningscentral, tillsammans med både Polisen och 

SOS Alarm AB, såväl som andra aktörer. Det kommer för oss innebära tätare samarbeten med andra och 

att samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och ytterst ofred väsentligt stärks. Vi vet att det 

kommer att innebära en del arbete för oss framöver innan flyttlasset går. 

 

Peter Backman  

Förbundschef  

Bergslagens Räddningstjänst 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Väsentliga händelser  

Äntligen kan verksamheten fokusera på uttalade mål och aktiviteter då samhället började öppna upp 

igen, tack vare att en stor andel av populationen vaccinerade sig och pandemin slutade vara 

samhällsfarlig. De utåtriktade mål och aktiviteter som Räddningsavdelningen har arbetat med sedan 

början av året och framåt är verksamhetsbesök, utveckling av insatskort och uppställningsplatser för 

höjdfordon. 

Pandemin har medfört att många möten sker digitalt och BRT har framför allt använt Teams vilket är bra 

ur hållbarhetsperspektiv och mindre tid läggs på resor. I början av året prövades övning gentemot RIB-

stationerna via Teams och det fungerade mycket bra. Det kommer inte att användas hela tiden men är 

ett bra komplement för att föra ut teoretisk kunskap till många samtidigt. 

I början av året levererades den nya släckbilen till Degerfors och den utgör något av ett grundexempel 

för hur förbundets kommande släckbilar kommer att vara, god arbetsmiljö med beprövad teknik som 

alla medarbetare behärskar. Släckbil Degerfors hör till 2021 års investering och nu pågår bygge av nytt 

höjdfordon till Filipstad som är 2022 års investering. 

I mitten på januari testades cirka 20 brandmän för att bli sommarvikarier i Karlskoga och Kristinehamn 

och av dessa har sex personer valts ut för att arbeta i sommar. Dessutom har det på 

Räddningsavdelningen genomförts rekrytering av två Styrkeledare pool i Karlskoga och en Stationschef i 

Kristinehamn. 

I slutet av april startades ett projekt upp mellan Karlskoga och Kristinehamn, ”Friska brandmän”, som går 

ut på att öka kunskap och införa rutiner för att minimera risken att utsättas för kontaminerad (rök- och 

sot) utrustning i samband med bränder. Projektet kommer att hålla på tills årsskiftet med succesivt 

införda åtgärder för all personal. Förbundet behöver dessutom undersöka hur den egna förmågan att 

tvätta denna utrustning är och eventuellt hitta lösningar på hur den kan rengöras på bästa sätt. 

Under vecka 12 genomfördes brandmusikal på stationen i Kristinehamn, där förskolor bjöds in. 

Arbete har påbörjats med att överföra objektsregistret från externt dokument till Daedalos. I samband 

med det arbetet revideras också tillsynsfrister i enlighet med förtydligade tillsynsdirektiv (MSBSF 2021:8) 

som träder i kraft vid halvårsskiftet. En likriktning mot Nerikes Brandkår görs samtidigt, inte minst med 

tanke på geografisk närhet. Arbete har också inletts med framtagande av uppdaterad tillsynsplan 2023. 

Skyddsavdelningen har under året haft personalomsättning på grund av pensionsavgång samt byte av 

tjänst internt. Rekrytering pågår och beräknas vara klar under oktober/november. Vakanserna medför 

att det kommer vara svårt att uppnå tillsynsmålet för året.  

Innan sommaren fattade Direktionen för BRT beslut om att i Kristinehamn inrätta en dagtidsstyrka med 

beredskap som ett projekt under perioden 20230101–20241231. Det innebär att utöver ordinarie skift 

på 1+4 kommer det att finns ytterligare dagtidspersonal bestående av brandmän vilket innebär att det 

varje vardag mellan kl. 7:30-16:15 finns ytterligare 5 brandmän i tjänst. En av dessa brandmän är knuten 

till skiftet och har 90 sekunder anspänningstid medan övriga kan arbeta med förbundsövergripande 

arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna för denna dagtidspersonal skulle, förutom att upprätthålla 

kompetens för brandmansuppgiften, kunna vara förbundsövergripande uppgifter som tillsyn, extern 
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utbildning, råd och information till allmänheten i brandskyddsfrågor, stöd till våra RIB stationer genom 

förbättrad utbildning, logistik, områdesansvar med mera.  Övriga tider, det vill säga på kvällar och 

helgdagar har en av dessa 5 personer beredskap med riktvärdet 5 minuters anspänningstid till 

brandstationen. Rekryteringsprocessen är påbörjad och nya brandmän som arbetar dagtid kommer att 

finnas på plats från och med 2023-01-01. 
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God ekonomisk hushållning  

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett 

klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.  

God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra 

resurser ska användas där de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn 

på alla våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra 

personella och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.  

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida 

handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar 

med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid. 

Den samlade bedömningen för perioden är att samtliga finansiella mål kopplade till god ekonomisk 

hushållning är uppfyllda. Tre av fyra verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning är 

uppfyllda. Prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att vara god under förutsättning att inga 

mer omfattande larm som kräver stor personell insats. Det mål avseende tillsyner kommer troligtvis inte 

att uppnås för året på grund av de vakanser som avdelningen har för närvarande. Rekrytering pågår, 

men det är inte säkert att samtliga nyanställda har kompetensen Tillsyn A som krävs för att få göra 

tillsyner. De nyanställda som inte har denna kompetens kommer genomföra utbildningen under 2023. 

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

Bergslagens Räddningstjänst ska ha en 

ekonomi i balans och en beredskap att 

möta ekonomiska risker och oförutsedda 

händelser. Verksamhetens årliga 

nettokostnad ska understiga 

medlemsbidraget.  

Resultatet för perioden är 1,8 mkr (3 mkr) vilket 

är 1,8 mkr (3 mkr) bättre än budget.  

Under perioden redovisas reavinst vid försäljning 

av anläggningstillgångar på 197 tkr (275 tkr).  

I dagsläget prognostiseras ett nollresultat för 

året. Prognosen är något osäker då 

personalkostnaderna ligger något högt i 

förhållande till budget samt kostnadsökningarna i 

samhället som påverkar förbundet. 

 

Förbundets investeringar ska finansieras 

med egna medel. 

Förbundets likviditet är god och samtliga 

investeringar under året kommer att finansieras 

med egna medel.  

 

 

Förbundets banklikviditeten ska inte 

underskrida 3 mkr. 

Den 31 augusti uppgår banklikviditeten till 18,6 

mkr (26,3 mkr).  

Prognosen är att förbundets banklikviditet 

kommer att överstiga 3 mkr per den 31 

december 2022.   
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Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

Att inom tilldelade medel upprätthålla 

beslutad beredskapsorganisation och att 

påbörja utryckning inom angiven 

anspänning tid enligt handlingsprogram, 

(exklusive insatser med fördröjd 

tidsangivelse som kan härledas till 

kommunikation/teknik gällande själva 

utalarmeringen).  

Målet är uppfyllt. 

Uppföljning har skett på samtliga larm under 

vecka 7 och vecka 18. Totalt har 54 larm 

granskats. Ingen avvikelse finns på bemanning. I 

stället för riktvärde på anspänningstid har 

insatstiderna granskats där tiderna 10, 20 och 30 

minuter (beroende på var olyckan inträffat) har 

följts upp. Inga avvikelser finns avseende 

riktvärdet för insatstiden. 

 

Att tillsyn skall göras enligt den årligt 

antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen 

anger hur fördelning och prioritering av 

tillsynsobjekten sker. *  

Målet är inte uppfyllt. 

Tillsyner ska utföras enligt tillsynsplan, med viss 

reservation för hur Länsstyrelsen avser planera 

Sevesotillsyner. Då ett antal prioriterade objekt 

tillsynas myndighetsgemensamt får det visst 

genomslag på utförda tillsyner. 

37 tillsyner av 98 prioriterade verksamheter (38 

%) samt 59 tillsyner av 346 sekundära 

verksamheter (17 %) är utförda jan-aug. 

Prognosen är att varken samtliga prioriterade 

tillsyner kommer utföras eller det totala 

tillsynsmålet kommer att uppnås på grund av 

personalomsättningen på avdelningen. 

 

Att verksamheten utifrån 

självkostnadsprincipen skall vara 

bemannad och tekniskt utrustad, utifrån 

medlemskommunernas och Bergslagens 

Räddningstjänsts interna efterfrågan av 

larmtjänster.  

Målet är uppfyllt. 

Larmcentralen följer utbyte och förnyelse av 

teknik, datorer enligt upprättat teknikschema. 

  

Personalomsättningen inom 

räddningspersonal i beredskap ska 

understiga 7 %.  

Målet är uppfyllt per den 30 augusti då 

personalomsättningen under perioden var 0,5% 

Under perioden jan-aug har tre personer slutat 

av vår räddningspersonal i beredskap och en 

nyrekrytering har gjorts. 

Prognos för helåret 2022 är att 

personalomsättningen inom RiB hamnar mellan 

2–4 %. 

 

*För 2022 anger tillsynsplanen att totalt 444 objekt finns registrerade för tillsyn, varav 98 objekt är prioriterade. 
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Måluppföljning  

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, 

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

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

sin verksamhet motsvarande period.  

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

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

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

Måluppfyllelsen för perioden är god och av de totala 20 målen är 12 uppfyllda, fem delvis uppfyllda och 

tre ej uppfyllda. Prognosen för året är att de flesta av målen som är delvis uppfyllda vid delårsbokslutet 

kommer att uppnås vid årets slut. När det gäller tillsynsmålet samt kompetenskrav avseende 

förebyggande brandskydd har skyddsavdelningens personalomsättningen medfört att det kommer bli 

svårt att uppnå dessa mål vid årsskiftet. 

Under 2021 infördes rutiner för måluppföljning och det är fortfarande vissa justeringar som behöver 

göras för att kunna genomföra mätningarna på ett bra sätt. Det verksamhetsmål som inte uppfylls är 

kopplade till händelserapporten i verksamhetssystemet Daedalos som i dagsläget inte kan hantera den 

typ av registrering som önskas. Kontakt är tagen med systemets utvecklare för att på sikt kunna följa upp 

målet.  

Förebyggande verksamhet     

Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

1. Den enskilde skall genom effektiv 

tillsyn och information erhålla 

största möjliga trygghet gentemot 

brand och explosion. (olyckor) 

1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur 

fördelning och prioritering av 

tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall 

göras till 100% på prioriterade objekt.  

Målet är inte uppfyllt. 

96 tillsyner (46 %) är 

genomförda under 

perioden jan-aug.  

  

1b. Upprätthålla kompetensen hos de 

som arbetar med förebyggande 

brandskydd. Kompetenskraven anges 

i tillsyns-planen. 

Målet är inte uppfyllt. 

75% av avdelningens 

ordinarie personal har 

kompetens lägst Tillsyn A.   

  

1c. Personal i utryckningsstyrkan skall 

sammanlagt genomföra minst 30 

verksamhetsbesök per år enligt 

framtagen mall. 

Målet är uppfyllt. 

Skiftlagen genomför 

verksamhetsbesök enligt 

uppsatt mål. 
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1d. 100 % av kända tillbud och 

bränder på skolor som är relaterade 

till barn och ungdomar följs upp. 

Målet är uppfyllt. 

De tillbud som kommer 

till förbundets kännedom 

följs upp kort efteråt i 

samverkan med kommun. 

skola, socialtjänst och 

Polis. 
 

 

Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

2. Antalet bostadsbränder skall 

minska. 

2a. Andelen fungerande brandvarnare 

och släckutrustning i bostäder ska 

öka. Vid inträffade bostadsbränder 

skall minst 85% av bostäderna ha haft 

fungerande brandvarnare. 

Målet kan ej mätas/ej 

uppfyllt. 

Efterlevnaden kan ej 

säkerställas i nuläget då 

det saknas stöd för detta i 

händelserapport.  

  

2b. Aktiv information exempelvis 

genom hembesök, hemsidor och 

utbildning skall ske för att höja 

medvetenheten om brandskyddet. 

Målet är delvis uppfyllt. 

En enkel inventering av 

brandskyddet görs av 

larmtekniker i samband 

med deras ordinarie 

besök i bostäder med 

anledning av 

trygghetslarm.  

Jan-apr har 100 kontroller 

utförts och fungerande, 

uppsatt brandvarnare 

finns i 94% av 

bostäderna. I ett fall har 

så allvarliga brister 

påträffats att 

hemtjänstsamordnare 

kontaktats. 

Ingen dokumentation har 

skett av kontroller utförda 

under maj-aug. 

 

  

2c. Vid varje bostadsbrand skall 

räddningstjänsten göra 

dokumenterade efterbesök när 

människor skadats eller stora värden 

förstörts. 

Målet är delvis uppfyllt.  

En rutin för att följa upp 

dokumenterade 

efterbesök har införts 

men det saknas vissa 

parametrar  
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3. Människor som bor och vistas 

inom räddningstjänstområdet kan 

erbjudas utbildning inom 

brandskydd och övriga delar av 

räddningstjänstförbundets 

kompetensområde. 

3a. Medverka till att varje skola med 

grundskoleelever regelbundet 

utbildar alla ungdomar (elever) i 

årskurs 2 och 5. 

Målet är uppfyllt. 

Rutin för att föra ut 

budskap om BUSE till alla 

förbundets berörda 

skolor finns. På lämpligt 

sätt genomförs också det 

avslutande 

stationsbesöket, eller 

motsvarande, i alla 

kommuner. 

 

  

3b. Minst 1500 personer ska årligen få 

utbildning kring brandsäkerhet. 

Målet är uppfyllt. 

Jan-aug har 1 668 

personer utbildats vid 43 

utbildningstillfällen.  

 

Operativ verksamhet 

Säkerhetsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

1. Räddningstjänsten skall 

genomföra räddningsinsats inom 

godtagbar tid och på ett effektivt 

sätt i de fall där den enskildes egen 

förmåga ej räcker till. 

1. Vid pågående insats kan 

beredskapsstyrkorna omfördelas. I 

medlemskommunernas tätorter skall 

beredskapen organiserats så att 

annan insatsstyrka kan komma till 

tätortens brandstation snarast 

möjligt, dock senast inom 30 minuter. 

Målet är uppfyllt. 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

perioden vecka 14 till 

vecka 16 (105 larm). Inga 

avvikelser har noterats. 

Samtliga larm 

kontrollerade under 

vecka 29 till vecka 31 (94 

larm). Sju avvikelser har 

noterats i svarstider. 

Avvikelserna är av mindre 

art och har inte påverkat 

händelseförloppet på 

insatsen. 

 

2. Räddningsinsatserna skall utföras 

på ett tryggt och säkert sätt och 

med rätt kompetens. 

2. Övningar och kompetensutbildning 

genomförs i planerad omfattning.  

Målet är uppfyllt 

Inga avvikelser 

rapporterade. 
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3. Följa upp och ta till vara på 

erfarenheter från inträffade 

händelser. 3a. Alla dödsolyckor skall följas upp. 

Målet är uppfyllt. 

Under perioden har tre 

dödsolyckor inträffat, 

dessa har rapporterats 

och följts upp enligt 

framtagen rutin.  

  

3b. En årlig statistik för inträffade 

händelser skall tas fram. 

Målet är uppfyllt. 

Resultaten presenteras 

under RTJ-avdelningens 

nyckeltal. 

 

  

3c. Varje år skall minst åtta händelser 

utredas. 

Målet är delvis uppfyllt. 

Sex händelser har 

utvärderats/utretts under 

perioden. Prognosen är 

att målet kommer att 

uppnås under året.  

4. Utrustning och fordon vårdas så 

att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet 

kan upprätthållas. 

4. Alla fordon och utrustning ska vara 

kontrollerade och godkända. Antalet 

avvikelser pga. bristande underhåll 

ska vara ”0”. 

Målet är uppfyllt. 

Inga avvikelser 

rapporterade och inga 

tillbud gällande fordon 

eller utrustning har 

skickats in.  

5. Räddningstjänsten skall kunna 

fungera på ett godtagbart och 

effektivt sett även vid över tiden 

utdragna händelser. 

5. En årlig övning ska genomföras i 

syfte att utveckla ledningssystemet 

för att kunna hantera såväl dagliga 

händelser som flera samtidiga 

pågående insatser. 

Målet är uppfyllt. 

Detta sker kontinuerligt 

inom RRB som dagligen 

hanterar cirka 30 larm på 

Räddningscentralen för 

RRB. Dessutom sker 

löpande utbildning och 

övning inom området 

Ledning.  
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Larmcentral 
      

Inriktningsmål Prestationsmål Resultat Måluppfyllelse 

Larmcentralen bör ha möjlighet 

utifrån kommunernas önskemål, 

även bevaka kommunernas objekt 

och fastigheter via 

kamerabevakning. 

Dialogmöten med 

medlemskommunernas 

säkerhetssamordnare för att öka 

medvetenheten kring möjligheterna 

med kameraövervakning. Antalet 

kameraövervakade objekt bör öka 

över tid.  

Målet är delvis uppfyllt 

Introduktionsmöte med 

Karlskoga kommun och 

leverantör för Säker skola 

har genomförts. Arbetet 

kan innehålla fler bitar 

utöver kamerabevakning. 

 

Larmcentralen ska erbjuda 

medlemskommunerna 

person/överfallslarm.  

Dialogmöten med 

medlemskommunerna. 

Målet är uppfyllt. 

Karlskoga kommun har 

sedan 1 februari tjänsten. 

Larmcentralen har 

erbjudit de andra 

kommunerna tjänsten via 

säkerhetssamordnarna. 
 

Larmcentralen ska arbeta 

förebyggande hos brukare med 

trygghetslarm. 

Trygghetskontroll genomförs i 

samband med installation av 

trygghetslarm. 

Målet är delvis uppfyllt 

Av de 100 genomförda 

brandkontrollerna som 

larmteknikerna gjort i 

bostäder under jan-apr 

har 94 % fungerande 

brandvarnare.  

Ingen dokumentation har 

skett av kontroller utförda 

under maj-aug. 

 

Senast 2025 ska samtliga 

trygghetslarm vara utbytta 

För att säkra mobiloperatörernas 

övergång till 4G och 5G 

Målet är uppfyllt. 

Av det totala antalet 

aktiva larm är 618 utbytta 

till och med 31 augusti 

2022.  

För att utbytet ska vara 

klart under 2025 

förutsätter det att minst 

550 larm/år blir utbytta. 
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Personalekonomisk redovisning  

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av 

kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.  

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

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

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

För perioden januari-augusti uppgår personalkostnaden 49,1 mkr vilket motsvarar 67 % av den totala 

budgeten för personalkostnader (73 mkr). Förbundet köper in tjänsten lönehantering och IT-support av 

medlemskommunerna samt pensionshantering av KPA pension. 

Antalet anställda 

Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst uppgick den 31 augusti 2022 till 189 

personer, 81 heltidsanställda och 108 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).   

 Under perioden jan-aug har tre deltidsbrandmän valt att sluta på egen begäran. På heltid har en 

brandman, en brandinspektör och en larmoperatör valt att sluta på egen begäran. Två brandmän, en 

brandinspektör, en styrkeledare och stationschefen i Kristinehamn har valt att gå i pension.  

Under de närmsta fem åren har ytterligare 8 medarbetare, varav 7 inom den operativa verksamheten, 

möjlighet att sluta sina anställningar genom pensionsavgång.  För att klara årets sommarsemester för 

heltidsbrandmän har 11 semestervikarier rekryterats. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron hittills under jan-aug har varit något högre än föregående år. Det är främst personer i 

gruppen 50 år och äldre som har ökat och orsaken är att det under perioden förekommit ett antal längre 

sjukskrivningsperioder. 

Tillbud- och olycksrapportering 

Det har under perioden jan-aug har det inkommit 17 rapporterade arbetsskador/tillbud varav 10 avser 

någon form av personskada medan resten avser brister i utrustning/material eller yttre faktorer. 

Skadorna följs upp systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och 

beslutas för att minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om rök- och kemdykning samt i interna reglementen. Förbundet har under perioden anmält 

en olycka till arbetsmiljöverket. 

Företagshälsovård 

All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har 

hälsokartläggningar vart 3:e år.  Hälsoundersökningarna sköts av företagshälsovården, för närvarande 

har förbundet avtal med VarnumHälsan. Årets hälsoundersökningar för personal i 

utryckningsorganisationen klara. Då avtalet med nuvarande leverantör har löpt ut kommer Håller BRT på 

att tillsammans med Filipstads kommun och storfors kommun att upphandla ny företagshälsovård. 

Planerad avtalsstart med ny leverantör är i november. 

Samverkansgruppen och skyddsombud  

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

anställda. Tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud har förbundet regelbundna 
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samverkansmöten. Skyddsombuden samverkar i egna träffar en gång per år där samtliga skyddsombud, 

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

och HR-specialist deltar sedan i den gemensamma samverkansgruppen för Bergslagens Räddningstjänst.    

Jämställdhet 

Räddningstjänsten skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att främja 

jämställdheten inom organisationen. Förbundet ska aktivt arbeta med attitydfrågor och skapa en 

arbetsplats med både kvinnor och män. Vid likvärdig kompetens i samband med nyrekrytering ska en 

jämn könsfördelning eftersträvas. 

Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet har ökat med en person och är idag tjugotvå och av dessa 

är det nio som är i utryckningstjänst.  

På brandstationen i Åtorp är det en kvinna som är stationschef.  

Vid nyrekrytering läggs det stor vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor, bland årets semestervikarier 

på brandmannasidan är en av vikarierna kvinna. 

Innan sommaren påbörjades ett arbete med att inspirera och kunskapsförmedla jämställdhet och 

mångfald i förbundet. MSB har tillsammans med Nätverket Jämställd Räddningstjänst publicerat två 

filmer med det diskussionsfrågor som har och ska användas för interna diskussioner och 

utvecklingsarbete.   

Kompetensutveckling 

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

genom att medarbetare utbildas via MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).  

Det har införts ett nytt utbildningssystem, ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst, och nu 

benämns utbildningarna Ledningskurs 1,2,3 där våra framtida styrkeledare går ledningskurs 1 och 

insatsledare ledningskurs 2  

Beslut om att en brandman ska gå ledningskurs 1 och att en styrkeledare ska gå ledningskurs 2under året 

har tagits. Beslut har även tagits att kompetensutveckla en brandinspektör med utbildningen tillsyn B.  

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

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

att underhålla befintlig kompetens.  

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på 

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

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

åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.  

Framtid och förväntad utveckling 

Då förbundet inom en femårsperiod har 8 personer, varav 7 inom den operativa verksamheten, som har 

möjlighet att gå i pension kommer en stor framtida rekrytering att bli en utmaning.  Det är idag svårt att 

hitta personer med rätt kompetens och det är i Sverige bland annat stor konkurrens mellan 

räddningstjänsterna, framför allt när det gäller brandingenjörer men även brandinspektörer. 
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På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya.  

Organisationen behöver förstärkts med ytterligare poolbrandmän, för att ur ett arbetsmiljöperspektiv 

försöka säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet, 

sjukdom med mera. I nuläget måste semestern fördelas, för att upprätthålla rätt kompetens, i tre 

perioder varav en period endast innehåller tre veckors sammanhängande semester. 

Ett projekt har startats upp i förbundet som kallas ”Friska brandmän” och syftet är att få mer kunskap 

om och nya rutiner för att minimera risken att utsättas för kontaminerad (rök- och sot) utrustning i 

samband med bränder. Projektet beräknas att vara avslutat vid årsskiftet och nya rutiner kommer att 

succesivt att implementeras för den utryckande personalen i BRT.  

Innan sommaren fattade Direktionen för BRT beslut om att i Kristinehamn inrätta en dagtidsstyrka med 

beredskap som ett projekt under perioden 20230101–20241231. Det innebär att utöver ordinarie skift 

på 1+4 kommer det att finns ytterligare dagtidspersonal bestående av brandmän vilket innebär att det 

varje vardag mellan kl. 7:30-16:15 finns ytterligare 5 brandmän i tjänst. En av dessa brandmän är knuten 

till skiftet och har 90 sekunder anspänningstid medan övriga kan arbeta med förbundsövergripande 

arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna för denna dagtidspersonal skulle, förutom att upprätthålla 

kompetens för brandmansuppgiften, kunna vara förbundsövergripande uppgifter som tillsyn, extern 

utbildning, råd och information till allmänheten i brandskyddsfrågor, stöd till våra RIB stationer genom 

förbättrad utbildning, logistik, områdesansvar med mera.  Övriga tider, det vill säga på kvällar och 

helgdagar har en av dessa 5 personer beredskap med riktvärdet 5 minuters anspänningstid till 

brandstationen. Rekryteringsprocessen är påbörjad och nya brandmän som arbetar dagtid kommer att 

finnas på plats från och med 2023-01-01. 

Innan sommaren påbörjades ett arbete med att inspirera och kunskapsförmedla jämställdhet och 

mångfald i förbundet. MSB har tillsammans med Nätverket Jämställd Räddningstjänst publicerat två 

filmer med det diskussionsfrågor som har användas för interna diskussioner. Under hösten kommer 

förbundet arbeta mer aktivt med att bli jämställda och mer inkluderande genom ökat jämställdhets- och 

mångfaldsarbete. En del i det här är att använd spelet Räddningsvärk och detta för att reflektera och 

diskutera normer och värderingar. Syftet är att reflektera kring våra normer och värderingar, men också 

att öka våra kunskaper och hitta utvecklingsområden och nya idéer för fortsatt arbete. 
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Nyckeltal personal 

Anställda 2021 
Jan-aug 

 2022 

Total personal 196  189 

  - varav heltidsanställda 86  81 

  - varav räddningspersonal i beredskap 110  108 

 Kvinnor 21  22 

 Män 175  167 

 Kvinnor % 10,7  11,6 

 Män % 89,3  88,4 

Förtroendevalda - Direktion/Revision 22  22 

      

Personalomsättning % 2021 
Jan-aug 

 2022 

Heltid 1.2  1,5 

Räddningspersonal i beredskap 4,7  0,5 

   

 Pension 2021 
Jan-aug 

 2022 

Pensionsavgångar 2  5 

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 13  8 

 - varav i utryckningsstyrka (heltid) 12  7 

     

Sjukfrånvaro % 2021 
Jan-aug 

 2022 

Total sjukfrånvaro 2,50 2,98 

Långtidsjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro 39,18 32,83 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 1,14 0,73 

Sjukfrånvaro 30–49 år 2,40 2,4 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 3,09 4,74 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,80 7,52 

Sjukfrånvaro män 1,51 2,16 

   

Personalkostnader, tkr  
(inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. pensionskostnader) 

2021 
Jan-aug 

 2022 

Direktion 189 123 

Revision 58 49 

Stab 3 051 2 229 

Räddningstjänst 54 598 39 521 

Skyddsavdelning 3 635 2 365 

Larmcentral 6 725 4 821 

Totalt 68 256 49 108 
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Ekonomisk redovisning  

Resultat 

Periodens resultat uppgår till 1,8 mkr (3 mkr) vilket är 1,8 mkr (3 mkr) bättre än budgeterat. Överskottet 

beror främst på reavinster för försäljning av anläggningstillgångar, lägre kostnader för inköp och högre 

intäkter för bland annat trygghetslarm. 

Personalkostnaderna ligger i linje med budget, men är ändå något höga med tanke på att förbundet har 

haft en del vakanser periodvis. 

Årets prognos är fortfarande osäker då verksamheten påverkas av att inga längre mer omfattande larm 

eller oförutsedda kostnader tillkommer. Förbundet märker redan av den ökade inflationen och framför 

allt de ökade bränslepriserna då hela budgeten är förbrukad efter augusti.  

Årets resultat prognosticeras till ett överskott på 200 tkr där reavinster på 197 tkr som avser försäljning 

av anläggningstillgångar, orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar samt 2,1 % ökning av 

semesterlöneskulden räknas med.  

Placerade medel 

Under 2020 arbetades en placeringspolicy fram i förbundet för att kunna göra kortsiktiga placeringar av 

kapital som inte används i den dagliga driften, så kallad överlikviditet. 

Tillsammans med rådgivare från Nordea har placeringar gjorts i nedanstående portfölj där allt kapital är 

klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen är dessa värderade till verkligt värde och 

periodens orealiserade värdeförändring är bokförd i periodens resultat. 

Placering (kr)  

Anskaffnings-
värde 

Marknadsvärde 
2022-08-31 

Värdeförändring 
2022-08-31 

Nordea Swedish Bond Stars A 600 000 574 011 -25 989 

Nordea Klimatfond 50 000 70 821 20 821 

Nordea Institutionella Aktiefonden Sverige (icke-utd) 104 595 108 835 4 239 

Nordea Institutionella Räntefonden långa placeringar, 
SEK icke-utd 1 050 000 948 151 -101 849 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global 375 480 486 930 111 450 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global 725 000 639 412 -85 588 

Institutionella Aktiefonden Stabil 110 890 117 278 6 388 

Totalt 3 015 965 2 945 437 -70 528 

 

Förbundet gjorde även en tremånaders fastränteplacering på 5 mkr i som kommer löpa ut i november, 

räntan för denna placering uppgår till 0,5 %. 

Pensionskostnader 

I posten verksamhetskostnader ingår förbundets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som 

avser värdesäkring av pensionsskulden redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.  

Budgeten 2022 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2020.  
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I samband med delårsrapporten i april och budgetarbetet inför 2023 beställde förbundet en ny prognos 

från KPA för att få med de ökade kostnaderna för det nya avtalet AKAP-KR från 1 januari 2023 samt 

inflationsuppräkningen. Under hösten meddelade KPA att uppräkningen kommer att öka ytterligare 3,5 

% då prisbasbeloppet ökar med 8,7 % jämfört med 2022. 

Prognosen fån KPA per den 30 april 2022 visar att förbundets pensionskostnader 2022 beräknas bli 1,2 

mkr lägre än budgeterat.  

Pensionskostnader, tkr 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 

Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL 2 330 711 672 624 516 

Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL 847 3 652 3 733 3 859 3 957 

Skuldförändring exkl. särskilda beslut -2 222 -3 153 -3 598 -3 378 -1 934 

Skuldförändring särskilda beslut 0 0 0 0 0 

Finansiell kostnad 1 491 3 694 2 736 2 285 2 095 

Utbetalningar ansvarsförbindelse 3 257 3 402 3 365 3 157 3 008 

Utbetalningar exkl. särskilda beslut 3 466 7 186 7 405 6 821 5 170 

Utbetalningar särskilda beslut 0 0 0 0 0 

Totalt 9 169 15 492 14 313 13 368 12 812 

I balansräkningen finns en avsättning för upparbetad pensionsskuld på 60,5 mkr (60,5 mkr). I samband 

med årsbokslut regleras upparbetad pensionsavsättning med motsvarande fordran mot 

medlemskommunerna för att på sikt finansiera kommande pensionsutbetalningar. 

Förbundets upparbetade pensionsskuld i ansvarsförbindelsen (pensionsavsättning intjänad till och med 

1997-12-31) beräknas uppgå till 38,2 mkr vid årets slut. Denna pensionsskuld kommer att sjunka med 6,8 

mkr enligt KPA:s prognos fram till och med 2026. 

Beräkningstidpunkt 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 

Ansvarsförbindelse 38 179 36 898 35 098 33 222 31 366 

Avsatt till pensioner exkl. särskilda 
beslut 

59 774 60 316 59 454 58 360 58 521 

 

Soliditet 

Soliditeten för förbundet är god och uppgick den 31 augusti till 33 % vilket är en ökning från den 31 

december 2021 då soliditeten uppgick till 27,1 %. 

Likviditet 

Förbundets kassalikviditet är god då medlemskommunerna betalar in sina medlemsbidrag i förskott för 

nästkommande kvartal. Av årets investeringsbudget på 13,3 mkr har 7,8 mkr påverkat likviditeten och 

gjort att kassalikviditeten minskat något jämfört med årsskiftet. Kassalikviditeten uppgår till 100 % (108 

%). 

Balanskravsresultatet – Bedömning utifrån helårsprognos 

Periodens resultat uppgår till 1,8 mkr och från det ska realisationsvinster på 197 tkr samt orealiserade 

vinster och förluster på kortfristiga placeringar 71 tkr räknas bort, vilket innebär att förbundets 

balanskravsresultat för perioden är positivt, 1,6 mkr.  

Förbundet har inte något balanskravresultat att återställa från tidigare år.  
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Årets prognos är fortfarande något osäker då verksamheten drabbas av kostnadsökningar, främst för 

drivmedel. Personalkostnaderna är något högre än budget efter augusti, men om det inte blir några 

större mer omfattande händelser under resterande del av året räknar förbundet med ett nollresultat, 

exklusive realisations- och orealiserade vinster. 
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Driftredovisning  

 

(tkr) 2022-08-31 2021-08-31 Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse 2022 

Stab       
Intäkter 1 498 1 901 2 249 2 363 -114 

Kostnader -11 407 -12 950 -19 083 -17 883 -1 200 

 - varav revision -155 -144 -279 -279 0 

 - varav pensionskostnader -5 890 8 216 10 687 9 487 1 200 

Nettokostnader -9 909 -11 049 -16 834 -15 520 -1 314 

       
Räddningstjänst       
Intäkter 4 653 4 082 6 269 6 466 -197 

Kostnader -53 425 -49 805 -79 480 -79 591 111 

Nettokostnader -48 771 -45 723 -73 211 -73 125 -86 

       
Skyddsavdelningen       
Intäkter 738 732 1 581 1 196 385 

Kostnader -2 418 -2 619 -4 324 -3 939 -385 

Nettokostnader -1 680 -1 887 -2 743 -2 743 0 

       
Larmcentralen       
Intäkter 10 291 9 450 13 828 15 228 -1 400 

Kostnader -9 369 -9 033 -13 828 -15 228 1 400 

Nettokostnader 923 417 0 0 0 

       
Summa nettokostnader -59 438 -58 242 -92 787 -91 387 -1 400 

Medlemsbidrag 61 203 61 266 92 788 91 588 -1 200 

Verksamhetens resultat 1 765 3 024 0 200 -200 

 

Kommentar till driftredovisning 

Verksamhetens intäkter 

Förbundet har erhållit 145 tkr i ersättning från staten för höga sjuklönekostnader (december 2021-mars 

2022) på grund av Covid-19. 

Under perioden har förbundet sålt en stegbil och en släckbil där den totala reavinsten uppgår till 197 tkr. 

Ytterligare försäljningar kommer att ske av fordon, men på grund av försenade leveranser för de nya 

bilarna har dessa intäkter inte räknats med i årets prognos. 

Årets larmintäkter ligger högre än budget för perioden med cirka 250 tkr. Även intäkterna för debiterade 

tjänster till RRB lär högre än budget då en vakans har medfört extra pass. 

Den externa utbildningsverksamheten har under våren tagit lite fart men intäkterna ligger något lägre 

jämfört med budget. Förhoppningen är att intresset håller i sig och att intäkterna ökar under resterande 

del av året. På grund av vakanser inom skyddsavdelningen kommer inte fler kurser i Heta Arbeten att 
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kunna erbjudas under året vilket medför lägre intäkter. Även intäktskravet för tillsyner bli svår att uppnå 

för året. Skyddsavdelningens totala intäkter för perioden uppgår till 47 %. 

Intäkterna för trygghetslarm har ökat då antalet aktiva larm ökat sedan budgeten lades. De ökade 

intäkterna kommer att användas för att byta ut befintliga larm till nya 4G/5G larm så långt det är möjligt. 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnaderna utgör den enskilt största posten i förbundets budget. Den del som ryms inom 

medlemsbidragsfinansierade verksamheterna (stabs-, räddnings- och skyddsavdelningen) uppgår till 65,8 

mkr (71 % av total budget) exklusive pensionskostnader.  

Budgeten för larmcentralens personalkostnader uppgår till 7,2 mkr och finansieras helt genom taxor och 

avgifter, så kallad självkostnadsprincipen. Personalkostnaden utgör 52 % av larmcentralens totala 

budget.  

I februari betalades ersättning ut för semesterdagar till den personal som hade fler än 40 sparade 

semesterdagar vid årets ingång, totalt 341 tkr. Från den 1 januari 2018 sänktes det högsta antalet 

semesterdagar som kan sparas från 40 till 30 dagar. Medarbetare som har fler än 30 sparade dagar vid 

ingången av 2018 har en femårsperiod på sig att minska antalet sparade dagar.  

Årets avtalsrörelse startades upp tidigt och årets löneökningar var klara under april månad.  

Fram till och med augusti är utfallet 67 % av budget, vilket är i linje med budget men ändå något högt 

utfall då förbundet haft en del vakanser. Det kan delvis förklaras med en normal verksamhet utan 

restriktioner, högre sjukfrånvaro jämfört med föregående år samt att sparad semester och komptid har 

betalats ut i samband med pensionsavgångar. Om inga längre sjukfrånvaroperioder, större och mer 

omfattande händelser samt att semesterlöneskulden inte ökar mer än budgeterat kommer 

personalkostnaden inte överstiga budget vid årets slut. 

Årets pensionskostnader presenteras utifrån den prognos KPA lämnade den 30 april och utfallet vid årets 

slut kommer att regleras direkt mot medlemsbidraget för pensioner. 

Kostnaden för företagshälsovården ligger högt för perioden med anledning av genomförda 

nyanställningsundersökningar. Prognosen för året är ganska osäker då nuvarande avtal löpte ut den 30 

april och nytt avtal förväntas vara klart innan årsskiftet. 

Kostnaderna för fordon ligger något högre jämfört mot budget. Under perioden har några incidenter 

inträffat där förbundets fordon har varit inblandade och försäkringsärenden upprättats. Incidenterna har inte 

medfört några personskador. Även inflationen och de skenande bränslepriserna påverkar utfallet för 

perioden och gör att hela budgeten för drivmedel är förbrukad efter augusti månad. 

Under hösten kommer förbundet att börja byta ut tekniken för utalarmering på samtliga stationer, med start 

i den norra delen av förbundet. Arbetet kommer att pågå under 2022–2023 och den första delen beräknas 

kosta 200 tkr. 

Avskrivningskostnaderna beräknas bli något lägre än budget på grund av förseningar i planerade 

investeringar samt för investering Kristinehamns kommun 2 mkr där ett separat investeringsbeslut krävs. 

Räddningsregion Bergslagen 
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Kostnaden för Räddningsregion Bergslagen (RRB) uppgår till 1,2 mkr för året och delfinansieras av de 

tjänster förbundet bistår med samt utökat medlemsbidrag från medlemskommunerna genom det 

statliga bidrag de erhåller för utökad systemledning från 2021.  

Förbundet har haft ökade intäkter för tjänster inom RRB då en vakans har medfört extra pass. RRB 

räknar med ett överskott i delårsrapporten per den 31 juli på 960 tkr där förbundets andel är 119 tkr.  

Under hösten 2023 kommer RRB att flytta in i Seglet, samhällets ledningscentral, vilket byggs av polisen 

och därmed kommer lokalkostnaderna att öka. 
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Investeringsredovisning  

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till totalt 13,3 mkr, varav 4,9 mkr är överfört från 2021. Under 

perioden har 7,8 mkr (59 %) av investeringsbudgeten förbrukats.  

Investeringsprojekt (tkr) Budget      
2022 

Utfall              
2022-08-31 

Prognos  
2022 

IT-investeringar* 650 0 650 

Fysisk träning 150 92 150 

Möbler lektionssal Kristinehamn 250 0 250 

Inventarier övrigt* 400 192 200 

Utryckningsfordon Degerfors* 350 35 35 

Ledningsfordon* 1 100 0 1 100 

Utryckningsfordon - Hävare inklusive utrustning 7 000 6 064 6 100 

Tre beredskapsfordon inklusive utrustning* 1 500 167 1 200 

Övningsplats Kristinehamn 100 0 0 

Övningsplats Karlskoga* 30 0 30 

Övningsplats Filipstad* 50 0 130 

Förrådsbyggnad* 1 300 1 225 1 262 

Utryckningsmaterial/Teknikutrustning 400 0 0 

Kristinehamns station**    

Totalt 13 280 7 774 11 107 
* Inklusive överfört från 2021 

** Separat investeringsbeslut i direktion krävs 

Kommentar till investeringsredovisning 

Upphandlingen av ledningsfordon samt två beredskapsbilar är klar. Ledningsfordonet och en 

beredskapsbil kommer levereras under hösten. För den andra beredskapsbilen finns i dagsläget inget 

leveransdatum satt på grund av problem vid tillverkningen.  

Förbundet har köpt ut en tidigare leasad beredskapsbil.  

Den nya släckbilen till Degerfors levererades i slutet av 2021 och komplettering av utrusning har gjorts 

under våren. Hävaren till Filipstads station levererades i slutet av juni och kommer tas i bruk under 

oktober. Kostnaden för bilen uppgår till 6,1 mkr inklusive utrustning. 

Byggnationen av förrådsbyggnaden i Karlskoga är helt färdigställd och kostnaden uppgår till 1,3 mkr. 

Prognosen för året är att 11,1 mkr kommer att förbrukas, exklusive den investering som avser 

Kristinehamns station där en utredning pågår och separat investeringsbeslut i direktionen krävs innan 

start. 
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Resultaträkning  

(tkr) Not 2022-08-31 2021-08-31 Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse 2022 

        
Verksamhetens intäkter 2 15 312 13 904 21 047 22 259 1 212 

Verksamhetens kostnader 3 -70 923 -69 070 -108 384 -108 334 50 

Av- och nedskrivningar 4, 9 -2 745 -2 598 -4 650 -4 300 350 

Verksamhetens nettokostnader  -58 357 -57 764 -91 987 -90 375 1 612 

        
Medlemsbidrag 5 61 058 61 261 92 788 91 588 -1 200 

Statsbidrag 6 157 5 91 183 92 

Resultat före finansnetto  2 858 3 502 892 1 396 504 

        
Finansiella intäkter 7 28 158 0 22 22 

Finansiella kostnader 8 -1 121 -636 -892 -1 218 -326 

              

Periodens resultat   1 765 3 024 0 200 200 
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Balansräkning 

(tkr) Not 2022-08-31 2021-12-31 

     
TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 9    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  1 205 0 

Maskiner och inventarier  40 470 36 646 

Summa anläggningstillgångar  41 675 36 646 

     
Omsättningstillgångar     
Fordringar     
Fordran medlemskommuner 10 60 505 60 505 

Kortfristiga fordringar  11 7 113 26 579 

Summa fordringar  67 618 87 084 
     

Kortfristiga placeringar 12 2 945 3 226 

Kassa och bank 13 15 686 22 140 
 

    

     

SUMMA TILLGÅNGAR  127 924 149 096 

     

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

     
Eget kapital 14 -42 231 -40 465 

Därav delårsresultat/årets resultat  -1 765 -471 

     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner 15 -60 018 -60 505 

     
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 16 -25 676 -48 125 

     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -127 924 -149 096 

     
Ansvarsförbindelser     
a) Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 17 40 119 39 821 

Beräkning från KPA 2022-04-31     

 
    

b) Övriga ansvarsförbindelser 18    

Operationell leasing  324 225 

Hyresavtal, förfallotid inom 1 år  8 031 8 235 

Hyresavtal, förfallotid 2–5 år  17 373 19 212 
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Finansieringsanalys  

(tkr) Not 2022-08-31 2021-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  1 765 471 

Justering för gjorda av- och nedskrivningar 4, 9 2 745 3 936 

Justering för rörelsekapitalets förändring 19 -684 918 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital  3 826 5 325 

     

     
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  19 465 1 407 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -22 450 2 175 

Medel från den löpande verksamheten  842 8 907 

     
Investeringsverksamheten     

     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -7 774 -7 357 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  197 289 

Medel från investeringsverksamheten  -7 577 -7 068 

     
Finansieringsverksamhet     
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran  0 0 

Medel från finansieringsverksamhet  0 0 

     
Årets kassaflöde  -6 735 1 839 

Likvida medel vid årets början 12, 13 25 366 23 527 

Likvida medel vid periodens slut  18 631 25 366 
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Noter  

Not 1 – Redovisningsprinciper 

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska gen en rättvisande bild över Bergslagens Räddningstjänst 

finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala 

redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) och god redovisningssed. 

Grundläggande redovisningsprinciper 

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.  

Utställda kundfakturor, överstigande 5 tkr, efter den 31 augusti som avser redovisningsperioden har bokförts som 

tillgång och tillgodoförts på periodens resultat. 

Skulder har tagits upp till bokfört värde. 

Leverantörsfakturor och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har bokförts som 

skuld och belastat periodens resultat. 

En periodiserad kostnad gällande löner för räddningspersonal i beredskap (RiB), övriga timlöner, ersättningar för övertid 

finns bokad som interimsskuld. Skulden som är uppbokad för semesterlöneskuld och okompenserad övertid avser saldo 

per den 31 december 2021. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen.  

De påslag som använts är följande: 

Arbetsgivaravgifter enligt lag  31,42 % 

Avtalsförsäkringar     0,13 % 

Kollektivavtalad pension    7,70 % 

Summa sociala avgifter  39,25 % 

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt har redovisats i 

verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som kortfristig skuld och ingår i 

verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %. 

Kortfristiga placeringar har värderats till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar har belastat periodens 

resultat. 

Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med 

anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på minst ett 

halvt prisbasbelopp exklusive moms.  

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som åsattes 

inventarierna. 

Avskrivningar 

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag, 

avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när 

anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Bergslagens 

Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).  

Brand- och räddningsfordon   20 år 

Bilar och andra transportmedel   7–10 år 
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Maskiner   5–10 år 

Inventarier    5–10 år 

Not 2 - Intäkter (tkr) 2022-08-31 2021-08-31 

Tillsyner och tillstånd 339 486 

Trygghetslarm 8 167 7 527 

Automatlarm (onödiga larm och hisslarm) 1 412 1 147 

Tekniska larm (årsavgifter) 1 978 1 867 

Hyror 557 518 

Försäljning av verksamhet 2 070 1 545 

 - varav RRB 775 612 

 - varav externutbildning 299 149 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 197 275 

Övriga intäkter 592 539 

Summa intäkter 15 311 13 904 

    
Not 3 - Kostnader (tkr) 2022-08-31 2021-08-31 

Personalkostnader -49 041 -45 747 

Pensionskostnader -5 157 -7 666 

Revision -107 -112 

 - varav granskning för delårsrapport och årsredovisning 0 0 

RRB -705 -706 

Lokalhyror -5 417 -5 360 

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -1 182 -1 237 

Reparation och underhåll -798 -995 

Kostnader för transportmedel -892 -679 

Försäkringar -390 -338 

Övriga verksamhetskostnader -7 233 -6 230 

Summa verksamhetens kostnader -70 923 -69 070 

    
Not 4 - Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar (tkr) 2022-08-31 2021-08-31 

Planmässiga avskrivningar -2 725 -2 598 

Utrangeringar 0 0 

Summa av- och nedskrivningar -2 725 -2 598 

    
Not 5 - Kommunala medlemsbidrag (tkr) 2022-08-31 2021-08-31 

Kristinehamn 17 281 17 283 

Karlskoga 21 619 21 648 

Filipstad 7 503 7 585 

Hällefors 4 926 4 997 

Degerfors 6 880 6 887 

Storfors 2 850 2 860 

Summa kommunala medlemsbidrag 61 058 61 261 

    
Not 6 - Statsbidrag (tkr) 2022-08-31 2021-08-31 

MSB 12 0 

Försäkringskassan 145 5 

Summa statlig bidrag 157 5 
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Not 7 - Finansiella intäkter (tkr) 2022-08-31 2021-08-31 

Realiserade vinster på kortfristiga placeringar 22 0 

Orealiserade värdeförändringar på kortfristiga placeringar 6 158 

Summa finansiella intäkter 28 158 

    
Not 8 - Finansiella kostnader (tkr) 2022-08-31 2021-08-31 

Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt -800 -627 

Realiserade förluster på kortfristiga placeringar 6 0 

Orealiserade värdeförändringar på kortfristiga placeringar -315 0 

Bankkostnader -12 9 

Summa finansiella kostnader -1 121 -618 

    
Not 9 - Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2022-08-31 2021-12-31 

Ingående värde 82 235 75 926 

Årets investeringar 7 774 3 210 

Årets pågående investeringar 0 4 147 

Årets försäljningar/utrangeringar -2 678 -1 049 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 87 331 82 235 

    
Ingående av- och nedskrivningar -45 589 -42 689 

Årets avskrivningar -2 744 -3 930 

Årets försäljningar/utrangeringar 2 676 1 030 

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -45 656 -45 589 

    
Planenligt restvärde 41 675 36 646 

    
Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar    
Verksamhetsfastigheter 1 205 0 

Maskiner 1 240 1 380 

Inventarier 1 792 1 976 

Bilar och andra transportmedel 35 722 27 128 

Byggnadsinventarier i annans fastighet 983 1 098 

Övriga maskiner och inventarier 733 916 

Pågående investeringar 0 4 147 

Planenligt restvärde 41 675 36 646 

    
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)    
Maskiner och inventarier 21 19 

    
Not 10 - Långfristig fordran medlemskommuner (tkr) 2022-08-31 2021-12-31 

Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad 
pensionsskuld från och med 1998 som hanteras via upprättade 
reverser. 60 505 60 505 

 - varav Kristinehamn 16 698 16 698 

 - varav Karlskoga 20 539 20 539 

 - varav Filipstad 7 907 7 907 

 - varav Hällefors 5 415 5 415 

 - varav Degerfors 6 796 6 796 

 - varav Storfors 3 151 3 151 
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Not 11 - Kortfristiga fordringar (tkr) 2022-08-31 2021-12-31 

Kundfordringar 1 244 18 195 

Övriga kortfristiga fordringar 511 2 519 

Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld 1 794 1 794 

Interimsfordringar 3 564 4 071 

Summa kortfristiga fordringar 7 113 26 579 

    
Not 12 - Kortfristiga placeringar (tkr) 2022-08-31 2021-12-31 

Nordea Swedish Bond Stars 600 525 

Nordea Klimatfond 50 50 

Institutionella Aktiefonden Sverige 105 125 

Institutionella räntefonden långa placeringar 1 050 1 050 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A 375 475 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A growth (SEK) 725 700 

Nordea Asian Stars A 0 75 

Instituionella aktiefonden stabil 111 0 

Orealiserad värdereglering vid periodens slut -71 226 

Summa kortfristiga placeringar 2 945 3 226 

    
Not 13 - Kassa och bank (tkr) 2022-08-31 2021-12-31 

Nordea plusgirokonto 10 686 22 140 

Nordea fastränteplacering 5 000 0 

Summa kassa och bank 15 686 22 140 

    
Not 14 - Eget kapital (tkr) 2022-08-31 2021-12-31 

Ingående eget kapital -40 465 -39 994 

Återställande av eget kapital 0 0 

Periodens resultat -1 765 -471 

Summa eget kapital -42 230 -40 465 

    
Not 15 - Avsättningar (tkr) 2022-08-31 2021-12-31 

Pensionsavsättningar -48 300 -48 692 

 - varav förmånsbestämd ålderspension (FÅP) -14 081 -13 447 

 - varav särskild avtalspension -34 069 -35 094 

 - varav pension till efterlevande -100 -103 

 - varav PA-KL och äldre avtal -48 -48 

Löneskatt på pensionsavsättningar -11 718 -11 813 

Summa avsättningar -60 018 -60 505 

    
Avsatt till pensioner    
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt -60 505 -59 311 

Nya förpliktelser under året -428 -3 859 

 - varav ränteuppräkning -200 -599 

 - varav basbeloppsuppräkning -890 -376 

 - varav ändrat livslängdsantagande i RIPS 0 -2 135 

 - varav nyintjänad pension 0 -690 

 - varav pension till efterlevande -1 -113 

 - varav övrig post 663 53 

Årets utbetalningar 915 2 665 

Summa avsatt till pensioner -60 018 -60 505 

Aktualiseringsgrad 99% 99% 
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Not 16 - Kortfristiga skulder (tkr) 2022-08-31 2021-12-31 

Leverantörsskulder -929 -9 143 

Personalens källskatt -1 512 -1 266 

Upplupna löner -3 007 -4 214 

Upplupna semesterlöner -3 226 -4 521 

Upplupen arbetsgivaravgift -2 502 -1 295 

Löneskatteskuld -414 -5 299 

Avgiftsbestämd ålderspension -1 705 -2 181 

Övriga interimsskulder -12 381 -20 206 

Summa kortfristiga skulder -25 676 -48 125 

    
Not 17 - Ansvarsförbindelser 2022-08-31 2021-12-31 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder     
eller avsättningar    
Ingående ansvarsförbindelse -39 821 -40 188 

Försäkring IPR 0 0 

Ränteuppräkning -112 -337 

Basbeloppsuppräkning -750 -347 

Utbetalningar 1 116 3 381 

Ändring av diskonteringsränta 0 0 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 0 -2 009 

Aktualisering 0 0 

Övrig post -552 -321 

Utgående ansvarsförbindelse -40 119 -39 821 

    
Not 18 - Övriga ansvarsförbindelser 2022-08-31 2021-12-31 

Operationell leasing, fordon 324 225 

Hyresavtal, förfallotid inom 1 år, baserat på nuvarande avtal 8 031 8 235 

Hyresavtal, förfallotid inom 2–5 år, baserat på nuvarande avtal 17 373 19 212 

    

Not 19 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2022-08-31 2021-12-31 

Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt -487 1 194 

Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -197 -275 

Summa justering för rörelsekapitalets förändring -684 918 
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VERKSAMHETERNA 

Förbundsstab  
Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en 
sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben 
ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet. 

Årets verksamhet 

I början av året genomfördes en nulägesanalys avseende förbundets hållbarhetsarbete med fokus på 

miljö. I resultaten påvisades bland annat avsaknaden av en tydlig gemensam styrning för miljöområdet 

vilket staben kommer att arbeta vidare med genom att ta fram policy och riktlinjer. 

Förbundet har under våren skrivit avtal för förmånscyklar som erbjuds tillsvidareanställd personal med 

månadslön genom bruttolöneavdrag. En möjlighet som förbättrar både hälsan och miljön.  

Arbetet med att införa intranät har påbörjats under våren i samarbete med Karlskoga kommun och 

deras leverantör Site Vision. En personal från Larmcentralen har delat tjänst som kommunikatör och 

larmoperatör, men på grund av frånvaro på larmcentralen har arbetet försenats. Förhoppningen är att 

förbundets intranät kan tas i bruk under hösten.   

Tillsammans med Karlskoga kommuns IT har förbundet tagit fram ett antal E-tjänster som ska erbjudas 

för att digitalisera delar av förbundets processer. Under hösten kommer de första E-tjänsterna finnas 

tillgängliga. 

Budgetsamtal inför 2023 startades upp under våren tillsammans med medlemskommunerna 

ekonomichefer. Beslut om förbundets definitiva driftramar tog på samrådsmötet i juni. Både förbundet 

och kommunerna står inför stora utmaningar med tanke på både det nya pensionssystemet AKAP-KR 

och den inflation som råder i samhället.  

Nyckeltal 

Förbundsstaben har inga nyckeltal att rapportera. 

Framtid 

Som ett led i att digitalisera processer finns inom förbundsstaben uppdrag att se över arkivhantering och 

möjligheten att införa E-arkiv. Arbetet är uppstartat tillsammans med Karlskoga kommuns arkiv samt IT-

avdelning och beräknas gå i drift från den 1 januari 2023. 

Under hösten kommer förbundet implementera ett avvikelsesystem för att höja kvalitén i verksamheten, 

utvärdering kommer att ske under våren 2023.  

Räddningstjänst  

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även 
ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner. 
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Årets verksamhet 

De två nya kem-kärrorna har levererats och nu pågår ett arbete med att utrusta och inreda dem så att de 

passar BRT:s behov för denna typ av händelser. En kärra kommer att finnas i Kristinehamn och den andra 

kommer att finnas i Karlskoga. Arbetet med att färdigställa kärrorna drar ut på tiden men förhoppningen 

är att de ska vara klara till årsskiftet. 

BRT är bland de första i landet att ha utsedda, utbildade och godkända UAS-piloter (drönare) och 

kommer därmed att kunna flyga vid händelser på korrekt sätt enligt de regler som berörda myndigheter i 

Sverige tagit fram. UAS-piloterna kommer att vara en bra resurs för hela RRB. 

I början av maj genomfördes en tvåveckors brandmans-utbildning (GRIB 1b) att i Kristinehamn och 

Karlskoga för sju nya RIB-anställda. Dessa personer är efterlängtade tillskott till våra RIB-stationer. 

Årets fordonsinvestering är ett höjdfordon i Filipstad och två transportfordon (pick-ups) till Hällefors 

samt Lesjöfors. Hävaren har levererats under sommaren och kommer att användas för uppdrag från 

början av oktober men de två transportfordonen har fått stora leveransförseningar där vi möjligen får ett 

fordon under hösten medan det andra är oklart leveransbesked. 

Under en utryckning gled olyckligtvis en tankbil från Åtorp av vägen och hamnade upp och ner. Som tur 

var klarade de båda brandmännen sig utan några skador men tankbilen fick sådana skador att 

försäkringsbolaget valde att lösa ut fordonet. Bergslagens Räddningstjänst kommer inte att ersätta 

denna tankbil i Åtorp. Stationen kommer därför att vara utan denna resurs och förstärkande enheter får 

skickas av RRB från andra stationer vid behov. 

En uppryckning av verksamhetens övningsverksamhet har genomförts under våren och sommaren där 

insatsövningar varit i fokus tack vare en mycket engagerad medarbetare och det har varit mycket 

uppskattat, framför allt på RIB-stationerna. Detta fina arbete kommer att fortgå framgent och kommer 

att tillföra organisationen många fördelar. 

I övrigt pågår verksamhet som vanligt på Räddningsavdelningen med utbildning, internkontroll, övning, 

underhåll, förbättringar av larmrutiner, orienteringar, riskbedömningar, teknik- & metodutveckling, 

omvärldsanalys mm. 

STÖRRE HÄNDELSER  

Under perioden januari-augusti 2022 har BRT haft tio större händelser som inneburit ganska stora 

personella insatser (insats som krävt minst 30 personaltimmar totalt). 

Dessa insatser har under perioden bestått av fem brand i byggnad (två i Degerfors, en i Hällefors, en i 

Karlskoga och en i Filipstad). Ingen kritisk personskada har rapporterats vid dessa bränder. 

Vidare har det inträffat en större brand i ett upplag av återvunna batterier i Karlskogatrafik, Tre något 

större mark- och skogsbränder (Storfors, Degerfors och Kristinehamn), en trafikolycka (singelolycka med 

lastbil). 

HÄNDELSER MED OMKOMNA 

Under perioden har nio personer omkommit i samband med händelser som Bergslagens Räddningstjänst 

varit larmade till; fyra hjärtstopp, två trafikolycka, en brand i byggnad, en drunkning och en suicid. 
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ÖVRIGA HÄNDELSER  

Vid en utryckning gick tyvärr en tankbil från Åtorp av vägen på grund av möte med lastbil på smal 

grusväg. Det hela inträffade i mycket låg hastighet där tankbilen mer eller mindre gled av den smala 

vägen, rullade av på sidan och hamnade upp och ner. Turligt nog skadades ingen i olyckan men tankbilen 

blev obrukbar och är tagen ur tjänst. Den händelse som tankbilen var på väg till påverkades inte av detta 

då det fanns ytterligare resurser på plats.  

BRT deltog i släckningsarbetet av en villa i Hagfors där Räddningscentralen skickade styrkan från 

Lesjöfors som förstärkning och vid ett annat tillfälle deltog BRT i släckningsarbetet av en byggnad i 

Lekeberg där styrkan från Karlskoga användes. Tendensen är att RRB nyttjar tillgängliga resurser över de 

ingående räddningstjänsternas gränser mer och mer varför statistiken med annat insatsområde i RRB 

ökar. 

Nyckeltal  

  2018  2019   2020  2021 Jan-Aug 2022  

Antal larm (st.)  1 503  1 309  1 211  1 209 865 

Varav:          

 Brand i byggnad  163  140  169  164 91 

 Brand ej byggnad  195  156  135  134 88 

 Trafik  210  212  173  171 120 

 Automatlarm, ej brand  342  316  311  325 254 

 Hisslarm  61  58  30  16 12 

 IVPA larm  128  126  51  72 65 

 Drunkning/tillbud  8  6  6  8 4 

 Övriga larm  396  295  336  319 231 

                 

Insats per stationsområde (st.)  2018  2019   2020  2021  Jan-Aug 2022  

Karlskoga  450  359  354  303 241 

Kristinehamn  369  354  361  358 221 

Filipstad  217  195  155  177 179 

Degerfors  94  77  87  85 86 

Hällefors  119  85  118  117 84 

Storfors  74  82  67  56 54 

Lesjöfors  162  127  50  82 * 

Åtorp  18  30  19  13 * 

Annat insatsområde i RRB  -  -  14  19 14 

* Rapporteringsverktyget Daedalos har genomgått förändringar varför statistik över insats per stationsområde inte längre kan 

redovisas. Observera därför att insatser för station Lesjöfors ingår i siffrorna för Filipstad och insatser för station Åtorp ingår i siffrorna 
för både station Degerfors och Kristinehamn. 
 

Framtid  
BRT är nu i en ”pensionspuckel” där flera personer, både utryckningspersonal och dagtidstjänster, har 

möjlighet att gå i pension varav några redan har lämnat in om uppsägning. Detta skapar en utmaning i 

att hitta efterträdare och även att anpassa tjänsterna för att bättre möta framtida behov. 
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BRT har tidigare haft tjänster som benämnts Insatsledare där fokus har varit att ingå i 

beredskapsfunktionen som Insatsledare och andra arbetsområden har lagts till dessa tjänster. En 

förändring kommer troligen att införas där förhållandet kastas om; arbetsområdena ligger i fokus och 

Insatsledarberedskapen läggs på som ett tillägg utifrån individens möjlighet och förmåga. Det har 

dessutom varit en viss skevhet hos BRT där fyra av sex personer med rollen som IL-BRT utgått från 

Filipstad och detta behöver anpassas så att funktionen finns där den är mest effektiv. Mer arbete 

behöver läggas på att utreda detta. 

BRT kommer att starta upp en dagtidsstyrka i projektform den 1 januari 2023 med placering i 

Kristinehamn. Dagtidsstyrkan ska vara friställd från skiftet och de stationsarbeten som dessa gör och i 

stället fokusera på att stötta hela räddningstjänstförbundet och dess medlemskommuner med uppgifter 

inom övning, utbildning, internkontroll, förebyggande, logistik med mera. Faller detta väl ut så kan det 

dels bli permanent men eventuellt också att det införs på förbundets andra heltidsstation i Karlskoga. 

Skyddsavdelning  

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande 
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". 
Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". 
I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.   

Årets verksamhet 

Efterfrågan på platsbundna externutbildningar har tagit ny fart efter pandemin. Eftersom 

skyddsavdelningen fortsatt går kort om personal, då rekryteringen i början av året som var tänkt att 

ersätta vakansen inte resulterade, har instruktörer till grundläggande brandutbildningar rekryterats från 

den utryckande personalen som på fridygnsledig tid vid behov stöttar upp. Detta har varit till hjälp att 

uppnå årets mål om brandutbildade.  

Skyddsavdelningen har under året haft personalomsättning på grund av pensionsavgång samt byte av 

tjänst internt. Rekrytering pågår och beräknas vara klar under oktober/november. Vakanserna medför 

att det kommer vara svårt att uppnå tillsynsmålet för året. Troligen innebär det även begränsad förmåga 

att hålla kurser i Heta Arbeten under hösten.  

En brandmusikal riktad mot förskoleklass har i samverkan med musikskolan genomförts på 

brandstationen i Kristinehamn under våren. I Kristinehamn har också kommunens 8e-klasser genomfört 

Blåljuskamp, där regelbundna instruktionsfilmer skickats till skolorna. Båda dessa evenemang har fått 

stor uppskattning. 

Mätningar har visat att de QR-koder, med allmän information kring bland annat bad- och grillplatser, har 

skannats varje dag sedan de sattes upp. Metoden att sprida information mot allmänheten tycks vara 

framgångsrik. 
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Nyckeltal 

 2018 2019  2020 2021 Jan-Aug 2022  

Antal utbildningstillfällen (st.) 124 82 171 52 43 

Antal utbildade i någon form av      
Brandutbildning (st.) 2 285 1 590 5892 987 1 668 

Genomförda tillsyner LSO/LBE 
(st.) 170 135 191 233 93 

Övriga förebyggande ärenden,       
Tillstånd, remisser, rådgivning 
etcetera (st.) 428 311 362 348 219  

Tillståndsärenden (st.) 31 56 56 65 27 

Brandutbildning skolelever (st.) 1 400 1 886 03 1 300 0 

Framtid 

Filmerna kopplade till QR-koderna kommer förhoppningsvis att finslipas, med hänsyn taget till inhämtad 

statistik och information.  

Ambitionen är att sprida och genomföra Blåljuskampen till förbundets övriga kommuner med bland 

annat hjälp från berörda rektorer och annan kommunal personal i Kristinehamns kommun. 

Larmcentral  

Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral 

samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som 

utalarmeringcentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i 

första hand medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket 

innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har. 

Årets verksamhet 

Larmcentralen har periodvis frigjort en larmoperatör som har arbetat med mediakommunikation och 

påbörjat arbete av förbundets intranät. Ambitionen är att det fortsätter under hösten med hjälp av 

poolpass och då fler vikarier har rekryterats. 

Av de vikarier som rekryterades till sommarsemestern kommer en vikarie som är flerspråkig ha möjlighet 

att fortsatt vikariera vid behov. 

Tjänsten person/överfallslarm har införts i Karlskoga kommun och avtalet är tecknat på tre år. 

Information och erbjudande om tjänsten har lämnats till samtliga våra medlemskommuner.  

Dialoger och träffar har startats med några kommuner om välfärdshälsa och ny teknik. Larmcentralen 

kan nu erbjuda kommunerna GPS-larm som komplement till stationära trygghetslarm för att öka 

rörelsefriheten hos brukare/kunder. GPS-larm finns hittills i bruk i Karlskoga samt Storfors. 

 
1 63 inställda utbildningstillfällen 
2 1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen. 
3 Inga avslutande BUSE genomförts på brandstationerna, vilket brukar vara 1400–1800 elever 
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Larmcentralen står inför ett omfattande utbyte av trygghetstelefoni på grund av att 2G nätet kommer 

kopplas ned. En ny typ av trygghetslarm som stödjer 4-5G-tekniken började köpas in 2022 och utbyten 

kommer att pågå till 2025 då samtliga 2 700 trygghetslarm är utbytta. Kostnaden för utbyten beräknas 

uppgå till totalt 4,5 mkr under en femårsperiod. Så långt det är möjligt kommer larmcentralen att nyttja 

eventuella överskott till att göra ytterligare inköp i stället för att göra återbetalningar till kommunerna 

(enligt taxemodellen för trygghetslarm). 

Nyckeltal 

 2018 2019  2020 2021 Jan-Aug 2022  

Tekniska larmpunkter 5 292 5 463 6 202 6 394 6 606 

      

Trygghetslarm/år/ 
medlemskommun (st.) 2 562 2 523 2 587 2 701 2 716 

varav:       

Kristinehamn 711 688 696 743 733 

Karlskoga 843 832 871 890 919 

Filipstad 355 344 379 374 379 

Hällefors 282 256 240 255 253 

Degerfors 258 266 278 308 312 

Storfors 113 124 123 131 120 

Framtid 

Dialog har påbörjats med Karlskoga kommuns säkerhetsamordnare och AddSecure om ett gemensamt 

arbete som kallas “Säker skola” där larmcentralen kan komma att ha en viktig roll.   
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 
ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed. 

Inriktning och omfattning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Drift och investeringsredovisning 

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. 
 
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 
blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.  

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2022-10-19 och 
medlemskommunernas fullmäktige behandlar delårsrapporten vid olika tillfällen 
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.  

 
1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande 
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper. 
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Granskning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av 
förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter för Bergslagens 
Räddningstjänst för perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är direktionen som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår 
översiktliga granskning. 

Förbundets resultat per 22-08-31 uppgår till 1,8 mnkr (3 mnkr) Vilket är 1,8 mnkr bättre 
än budgeterat. Överskottet beror främst på reavinster av anläggningstillgångar samt 
lägre kostnader för inköp och högre intäkter för trygghetslarm.  

Det prognostiserade resultatet uppgår till 0,2 mnkr. För förbundet känns prognosen 
fortfarande osäker då man inte kan förutse antal inkomna larm samt att man redan nu 
märker av den ökade inflationen och framför allt de ökade bränslepriserna där hela 
budgeten är förbrukad efter augusti.  

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och 
investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
LKBR.  

 

 

2022-10-21 
 

Peter Ek     
___________________________   
Auktoriserad revisor      

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Bergslagens Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 
2022-08-24. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
förbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som 
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning: 

Revisionsfråga Bedömning  

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

Ja 

Samtliga finansiella mål är uppfyllda  
och 3 av 4 verksamhetsmål kopplade  
till god ekonomisk hushållning är uppfyllda.  
I och med detta är bedömningen att resultatet i 
delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt 
med de av direktionen fastställda målen för 
god ekonomisk hushållning. 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 
ska lämna till respektive medlemskommuns fullmäktige.    

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

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

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

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning  

Avgränsning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar:  

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

Metod 

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2022. 

Av redovisningen framgår att samtliga 3 finansiella mål bedöms uppfyllas utifrån lämnad 
prognos. 

Av redovisningen framgår att 3 av 4 verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk 
hushållning bedöms uppfyllas utifrån lämnad prognos. Det mål som enligt prognos inte 
kommer att uppfyllas avser; att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen.   

I delårsrapporten saknas en sammanfattande bedömning av om de finansiella målen 
och verksamhetsmålen tillsammans uppnår god ekonomisk hushållning.  

Bedömning 

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 
bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 
direktionen fastställt i budget 2022. 

Utifrån genomförd översiktlig granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 
bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de 
verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2022. 
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Rekommendationer  

Säkerställ att kommande årsredovisningar och delårsrapporter innehåller en 
sammanfattande bedömning av om de finansiella målen och verksamhetsmålen 
tillsammans uppnår god ekonomisk hushållning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-10-21 
 
 

 

Peter Aschberg     Stina Björnram 
___________________________  ___________________________ 
Uppdragsledare     Granskningsansvarig 

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Bergslagens Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 
den 2022-08-31. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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