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Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2021-08-31 kl. 13.00 i Krokbornsparken 
Hällefors för att behandla följande ärenden: 
 
13.00-13.20: Samhällsbyggnad Bergslagen om områdesbestämmelser 
13.20-14.00: HR-chef Ann Karlsson om arbetsmiljöfrågor 
14.00-14.30: Kommunchef Hans Åhnberg om Regional utvecklingsstrategi 
14.30-15.00: Gemensam fika med stipendiater och FRG 
15.00-15.45: Utdelning av stipendier och tack till FRG 
 
Observera att wifi saknas i Krokbornsparken. Handlingar till 
sammanträdet bör alltså sparas ner i plattorna, alternativt läsas i enhet 
med möjlighet till mobil uppkoppling. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30 

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

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Fördelning statlig ersättning nyanlända, dnr KS 21/00157 

 
6 Lördagsöppet Lilla Kvarn, dnr KS 21/00097 

 
7 Yttrande över medborgarförslag om Wahlströmsvägen, dnr KS 20/00158 

 
8 Finansiering av budget för arbete med deponier, dnr KS 18/00268 

 
9 Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av fastigheter i 

stort förfall, dnr KS 20/00183 
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10 Utskottsinitiativ om grupp för tillsynsfrågor, dnr KS 20/00211 
 

11 Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex, KS 21/00133 
 

12 Utredning av vatten- och avloppsfrågor inför upphävande av 
områdesbestämmelser, dnr KS 18/00179 

 
13 Revidering av minoritetspolicy för Hällefors kommun, dnr KS 21/00118 

 
14 Medelstilldelning SOFINT, dnr KS 21/00152 

 
15 Revidering avgift för borttappade eller förstörda barnmedier, dnr KS 

21/00138 
 

16 Yttrande över revisorernas granskning av kommunens hantering av covid-
19-pandemin, dnr KS 21/00102 

 
17 Presentkort till anställda i Hällefors kommun, ej bilaga 
 
18 Remissyttrande färdtjänst, dnr KS 21/00075  

 
19 Medborgarförslag om skatepark, dnr KS 21/00089 

 
20 Medborgarförslag om porrprevention, dnr KS 21/00113  

 
21 Valärenden, ej bilaga 
 
Informationsärenden 
 
22 Rapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och BRÅ, 

ej bilaga 
 

23 Aktuella remisser, ej bilaga 
 

24 Återrapport myndighetsnämnden 
 

25 Projektpengar från Kulturrådet till bibliotekspedagog, dnr KS 21/00141 
 

26 Ärendehantering inom slutenvården första halvåret 2021, dnr KS 
21/00164 

 
27 Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 2021, dnr KS 

21/00165 
 

28 Barnkulturplan för 2022-2023, dnr KS 19/00218 
 

29 Kränkningar i verksamheten läsåret 2020-2021, dnr KS 21/00166 
 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
30 A) Kommunförvaltningen: Upphandling ramavtal vård och behandling 

vuxna, dnr KS 21/00163; upphandling takbyte Pihlskolan, dnr KS 
20/00184; direktupphandling transporttjänster, dnr KS 21/00062; 
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överklagande upphandling vård och behandling missbruk vuxna, dnr KS 
21/00136; revideringar av riktlinjer till attestpolicy; protokoll 
antagningsnämnd 2021-06-07 
 
B) Bergslagens överförmyndarnämnd: Sammanträdesprotokoll 2021-06-
16 
 
C) Region Örebro län: Protokoll regionala samverkansrådet 2021-06-09 
 
D) SKR: Meddelande från styrelsen nr 6-7 2021 
 
E) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Protokoll 2021-06-11 
 
F) BoAB: Stämmoprotokoll 2021-06-09; styrelseprotokoll 2021-06-23 
 
G) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag KF § 71/21, årsredovisning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
H) Nora kommun: Protokollsutdrag KF 2021-06-09 § 46, revidering av 
reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd; protokollsutdrag KS 
2021-05-26 § 81, medel för att utreda befintliga VA-verksamheter; 
protokollsutdrag KS 2021-05-26 § 82, remissvar utredning SBB 
 
I) BRT: Protokoll 2021-06-09 
 
J) Polismyndigheten: Tillståndsbevis kulturskolan för utställning och 
dansuppvisning Krokborn; tillståndsbevis HIK för uteservering Hällevi; 
tillståndsbevis för hotell- och pensionatsrörelse Sävenfors Lodge AB 
 
K) Skyddsvärnet: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020 
 
L) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2021-06-16 
 
M) Inera: Information om ändringar i kundavtalet 
 
N) Arbetsmiljöverket: Avslutsbrev SAM i politikerstyrda organisationer 
 
O) Skolinspektionen: Återkoppling granskning lovskola 
 
P) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KS § 196, remissvar SBB-
utredning; protokollsutdrag KF  2021-06-17 § 51, personuppgiftsstrategi 
för Ljusnarsbergs kommun 
 
Q) BRÅ: Minnesanteckningar mm 2021-02-04 
 
R) Mälardalsrådet: Samlad nyttoanalys av storregional systemanalys 2020 
 
S) Länsstyrelsen Örebro län: Anpassningar av restriktioner från 15 juli 
2021 
 
T) Skolverket: Information om lärarlönelyftet hösten 2021 
 
U) Föreningen Finnstigen: Kallelse till årsmöte 
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V) Socialstyrelsen: Beslut om statsbidrag, covid-19 
 

Delegeringsbeslut, ej bilaga 
 
31 A) Samhällsstrateg Mikael Pulkkinen: synpunkter omprövning av 

vattenkraften Gullspångsälven, dnr KS 21/00105 
 
B) Kommunchef Hans Åhnberg: remissyttrande handlingsplan 
digitaliseringsstrategi för Örebro län, dnr KS 21/00054; avtal för 
pappershämtning kommunkontoret 
 
C) Kanslichef Mathias Brandt: Beställning av containrar till Grythyttans 
tätort efter skyfall (beslut som stf kommunchef); avtal rörande förvaring 
av arkivhandlingar med region Örebro län; förlängning av vikariat 
nämndsekreterare, totalt överstigande 6 månader 
 
D) Upphandlare Mikael Friman: Tecknande av 140 ramavtal inom 
området vård och behandling vuxna, dnr KS 21/00163 
 
E) Fastighetschef Jessica Nilsson: Nya hyresavtal Helheten, stora och lilla 
lokalen. Ändring av hyrestid och uppsägningstid. 
 
F) Rektor Greta Hidén: Beslut om antagning till gymnasieskolan 
 
G) KSO Annalena Järnberg: Ordförandebeslut om säkrande av 
framkomlighet i enlighet med kommunalt verksamhetsansvar efter skyfall 
 
H) HR-chef Ann Karlsson: Individuell överenskommelse; beslut om 
löneförmån vid fackliga ledigheter 
 
I) Kultur- och fritidschef Kicki Johansson: Aktivitetsbidrag hjärtlung 
Bergslagen, avslag, dnr KS 21/00069; bidrag mindre investering 9-
mannamål HAIF bifall 10 tkr, dnr KS 21/00142, bidrag mindre investering 
brygga torpcirkeln Silvergruvan bifall 25 tkr, dnr KS 21 
700112; bidrag mindre investering skridskolslip HIK beviljat 20 tkr, dnr 
KS 21/00110; bidrag offentligt arrangemang författarkväll SHOIF bifall 9 
tkr, dnr KS 21/00129; bidrag mindre investering toalett kaffesumpen 
Sikfors byalag 10,5 tkr 

 
Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 30/8 kl 19.00 via zoom. 
Gruppmöte för (S) och (V) 31/8 kl 10.00, digitalt. 

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

Mathias Brandt 
   Kanslichef 
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Kommunernas ställningstagande – överblick  

Kommunstyrelsen i Nora kommun ställer sig bakom 
förslagen. 

I remissvaret lämnas inga synpunkter på förslagen. 
Dock föreslår Nora kommun namnbyte av både 
förbund och nämnd. 

Oppositionen i Nora kommun reserverar sig mot 
förslagen och har inkommit med en skriftlig 
reservation.  

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun ställer sig 
bakom förslagen. 

Remissvaret innehåller ett några synpunkter gällande 
förslagen. Se sidan 4 för sammanfattning av 
synpunkterna. 

Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun är 
försiktigt positiva och vill utveckla samarbetet genom 
de synpunkter som de lämnar på remissen. 

Kommunen framhåller samverkan mellan 
kommunen och förbundet/förvaltningens 
verksamheter som nödvändig och att den i det stora 
hela fungerar väldigt bra.

Remissvaret innehåller ett flertal synpunkter 
gällande förslagen. Se sidan 5 för sammanfattning av 
synpunkterna.  

Kommunstyrelsen i Hällefors kommun instämmer 
inte med förslaget till ny förbundsordning. 

Kommunens sammanfattande bedömning är att 
syftet som ligger till grund för utredningen inte 
belyses tillräckligt eller alls i förslagen. 

Remissvaret innehåller ett flertal synpunkter 
gällande förslagen. Se sidan 6 för sammanfattning av 
synpunkterna.   

I remissvaren förekommer 
vissa missförstånd gällande 

förslag och processen. Dessa 
missförstånd behöver redas 

ut och diskuteras. 

Direktionen i Samhällsbyggnad Bergslagen ställer sig 
försiktigt avvaktande till de förslag som föreslås i 
förslag till ny förbundsordning. 

Remissvaret  innehåller ett flertal synpunkter 
gällande förslagen. Se sidan 7 för sammanfattning av 
synpunkterna. 
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Förändringar i direktionens 
reglemente behövs i samband 
med ny förbundsordning. 

Lämnar förslag i namnfrågan 
och lämnar önskemål om 
uppdrag till 
kommundirektörerna. 

Budgetprocessen för 
gemensam nämnd bör 
synkroniseras med 
budgetprocess för 
kommunalförbund. 

Positiv till basorganisation som 
finansernas via 
fördelningsnyckel baserad på 
invånarantal. Samt att 
direktionen är ansvarig för 
basorganisationens 
budget/verksamhet.  

Föreslår förtydligande i 
förbundsordning avseende 
budget. 

Lindesbergs kommuns sammanfattade synpunkter
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Föreslår att associationsformen 
prövas.  

Önskar klarhet i hur 
serviceavtalen (SLA) utifrån den 
nuvarande nivån ska se ut samt 
tydlighet i hur de ska upprättas. 

Namnbyte kan vara aktuellt för 
att skapa tydlighet dock behövs 
konsekvensanalys innan beslut 
kan fattas. 

Kritiska till en permanent 
basorganisation och oroliga 
för att basorganisationen 
kommer ”äta upp” stor del av 
resurserna. 

Direktionen bör fortsatt att ha 
9+9 ledamöter samt den 
kommunvisa 
sammansättningen som 
förbundet har idag. 

Ljusnarsbergs kommuns sammanfattade synpunkter

Saknar en helhet i utredningen 
samt ekonomiska 
konsekvenser. Saknar även ett 
medborgarperspektiv. 

Lokal närvaro behövs samt 
tydliga kontaktvägar och lokal 
kännedom.  

Förslagen skapar ett behov av 
beställarkompetens i 
kommunerna som i dagsläget 
saknas.  

Önskar tydlighet i den årliga 
budgetprocessen 

Önskar förtydligande i 
förbundsordning avseende ett 
flertal områden t.ex. 
servicecenter, samråd, och 
uppsiktsplikten. 

Samverkansavtalet för 
nämnden behöver förtydligas 
inom vissa områden t.ex. 
uppsiktsplikten. 
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Hällefors kommuns sammanfattade synpunkter
Avsaknad av kommunala 
perspektiv, fokus ligger på 
förbundets perspektiv. 

Sammansättning av nämnden 
och dess ordförandeskap bör 
följa SKR:s rekommendationer 
för kommunal samverkan. 

KSO bör ha en roll som ledamot i 
direktionen. 

Negativa till uppbyggnad av 
organisationen t.ex. 
specialister, 
verksamhetsområden och 
basorganisationen. Likaså 
problem med ”köp- och sälj” 
modellen. 

Effektiviteten och 
kostnadseffektiviteten riskerar 
att inte prioriteras. Tydlighet 
kring förbundets ansvar för 
investeringsåtgärder samt 
ansvar för underhållsplaner 
saknas.  

Positiva till servicenivåavtalen 
och till att förbundet ska 
beskriva avvikelser till medlem 
och att negativa resultat 
hanteras enligt lag.  

Önskar längre total planperiod 
samt årlig gemensam 
budgetdialog kring kommande 
budgetramar. 

Uppfattar att uppdraget var att 
arbeta fram förslag för enkelt 
utträde ur förbundet. I Hällefors 
kommun finns tidigare beslut 
avseende återtagande av viss 
verksamhet. 

Kritiska till att ansvar tas från 
direktionen och istället läggs på 
kommunens politiska 
organisation. 

Önskar att förbundet och 
gemensamma nämnden 
återgår till de tidigare 
namnen på 
organisationerna. 

Föreslaget kräver en 
beställarkompetens som  
dagsläget inte finns. 
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Direktionens sammanfattade synpunkter 
Begränsad roll för direktionen 
innebär en risk för att del av 
grundtanken avseende 
effektivitetsvinsterna med 
förbundet går förlorad. 

Risk att ”fasta säten” kommer 
att försvåra framtida 
kompetensförsörjning. 

Positiva till diskussion mellan 
medlemskommunerna 
gällande namn på förbund och 
nämnd. 

Förtydliga vad 
kommunalförbundet är och vad 
respektive medlemskommuns 
driftbidrag/taxmedel går till. 

Saknar tydlighet gällande 
beställning och beslutsmakt 
avseende taxesidan. 

Serviceavtal skulle förtydliga 
uppdragen. Dock 
problematiseras att kommun 
istället för direktion fattar 
beslut om dessa. 

Risk att medlemskommunerna 
drar åt olika håll inom 
uppdragen och avsaknad av 
ansvar för helheten. 

Ställningstagande kring 
associationsformen 
kommunalförbund behöver 
göras av kommunerna. 

Medlemmarna i direktionen 
bör väljas ur 
kommunstyrelsen. 

Önskar förtydligande gällande 
uppsiktsplikten.  
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Fördelning statlig ersättning nyanlända, dnr KS 
21/00157 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-18 § 278 
Rapport fördelning statlig ersättning för nyanlända, daterad 2016-09-20 
Redovisning av riktat statsbidrag för schablonersättning nyanlända från 
Migrationsverket åren 2012-2022, daterad 2021-06-23 
 
Ärendet 
Hällefors kommun får ersättning från staten för vissa kostnader för nyanlända 
personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ 
person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra 
skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men 
även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga 
till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden 
som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två 
till tre år. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att modellen har skapat 
bättre ekonomiska förutsättningar för att underlätta kommunens integration 
av nyanlända. 
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
År 2015 antog kommunstyrelsen en fördelningsmodell för de 
schablonersättningar som kommunen erhöll för att på så vis kunna använda 
inkomsterna under en längre period då det tar längre tid att etablera en 
nyanländ än ett år. Utifrån att kommunen numera erhåller väldigt låg 
ersättning finns inte längre behov av att ha modellen kvar, vilket gör att 
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kommunförvaltningen föreslår att den antagna fördelningsmodellen som 
funnits sedan verksamhetsåret 2016 upphävs från och med år 2022.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att den ersättning som kommunen erhåller 
årligen ska i första hand täcka kostnaden för nedanstående kostnader: 
 
1. Integrationshandläggare 530 000 kronor 58 procent 
2. Tolkkostnader  200 000 kronor 21 procent 
3. Samhällsorenteringsutbildning 200 000 kronor 21 procent 
Summa   930 000 kronor 
 
Erhåller kommunen mer än 930 000 kronor under ett verksamhetsår ska 
beslut fattas av kommunchef om fördelning av medlen efter samråd med 
skolchef, socialchef och ekonomichef. Erhåller kommunen mindre medel 
ska erhållna medel fördelas procentuellt enligt ovan. 
 
Förvaltningen har sammanställt en redovisning över åren 2012 till 2022 där 
det framgår tydligt att den beslutade modellen har påverkat kommunens 
ekonomiska utveckling positivt där riktade statliga medel kunnat användas 
över en längre tid och möta den kostnadsbild som kommunen har haft. Det 
framgår av raden totala inkomster de inkomster som kommunen faktiskt 
har erhållit av staten årligen. På raden totala intäkter framgår hur 
kommunen valt att periodisera inkomsterna från staten enligt nu gällande 
modell som antogs från år 2016. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Upphäva antagen fördelningsmodell för statlig ersättning för 
nyanlända från och med verksamhetsåret 2022. 
 

- Godkänna kommunförvaltningens förslag till enklare 
fördelningsmodell för de årliga medel som inkommer från och med 
verksamhetsåret 2022. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga om ersättning till SFI, 
vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Upphäva antagen fördelningsmodell för statlig ersättning för nyanlända från 
och med verksamhetsåret 2022. 

 
Godkänna kommunförvaltningens förslag till enklare fördelningsmodell för 
de årliga medel som inkommer från och med verksamhetsåret 2022. 
 



Redovisning av riktat statsbidrag för schablonersättning nyanlända från Migrationsverket
TKR

IB-värde Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget UB-värde
buffert 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 buffert

Schablonersättning MIV nyanländ 2 310 3 935 8 705 15 439 21 098 19 508 11 537 6 188 1 486 930
TOTALA INKOMSTER 2 310 3 935 8 705 15 439 21 098 19 508 11 537 6 188 1 486 930

Bildningsverksamhet inkl SFI -1 200 -1 000 -4 889 -3 492 -9 314 -12 590 -8 375 -7 230 -5 802 -1 498

Bildning samhällsorienteringsutbildning 0 0 0 -141 -257 -123 -61 -61 -200 -200
Totalt skolchef -1 200 -1 000 -4 889 -3 633 -9 571 -12 713 -8 436 -7 290 -6 002 -1 698

Omsorgsverksamhet inkl AME -400 -728 -2 301 -2 198 -3 765 -4 642 -6 365 -4 379 -2 430 -196

Omsorg integrationshandläggare -335 -378 -500 -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530

Omsorg tolkersättning 0 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -200
Totalt socialchef -735 -1 107 -2 801 -3 028 -4 595 -5 472 -7 195 -5 209 -3 260 -926

Ekonomienheten 0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0

TOTALA INTÄKTER -1 935 -2 107 -7 710 -6 680 -14 186 -18 205 -15 651 -12 520 -9 282 -2 624

Buffert central -1 049 -374 -1 828 -995 -3 791 198 2 758 1 745 1 286 856 0 -1 050

Buffert bildning 0 0 0 -3 420 -5 208 -3 266 1 343 3 508 5 458 1 498 -88

Buffert omsorg 0 0 0 -1 548 -1 902 -795 1 026 1 538 1 482 196 -2

TOTAL BUFFERTFÖRÄNDRING -374 -1 828 -995 -8 759 -6 912 -1 303 4 114 6 332 7 796 1 694 -1 140

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-06-23
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Utskottsinitiativ gällande lördagsöppet på Lilla kvarn, 
dnr KS 21/00097  

Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet Sammanträdesprotokoll 2021-04-28 § 13, KS 20/000397 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-05-18 § 88, KS 20/000397 

Ärendet 
Utifrån ett utskottsinitiativ från välfärdsutskottet beslutade kommunstyrelsen 
under sammanträde 2021-05-18 att  lämna som uppdrag till 
kommunförvaltningen att se över möjligheterna till lördagsöppet på 
kulturskolan/fritidsklubbarna.  
 
Redan tidigare har det under många år funnits en önskan om lördagsöppet på 
Lilla Kvarn. Detta har visat sig genom de ungdomsenkäter som görs i 
verksamheten. 
 
Hösten-21 kan verksamheten genomföra en testperiod för att se hur mycket 
Lilla Kvarn utnyttjas av ungdomar på lördag kvällar. Det kan göras utifrån 
befintlig budgetram då verksamheten har medel kvar efter pandemin. 
  
Utan att göra några ändringar i öppettider, fredag och lördag kväll skulle 
personalkostnaden vara 27 procent tjänst, motsvarande ca 180 tkr per år. För 
att få ner kostnaden till 125 tkr per år föreslår förvaltningen samtidigt en 
förändring av öppettiderna på Lilla Kvarn som sparar in 4 procent tjänstetid 
på fredagar. Det innebär ungefär samma öppettider för lördag kväll som 
fredag kväll.   
 
Föreslagna öppettider hösten 2021 
måndag  stängt (samma som tidigare) 
tisdag  18.15 – 21.00 (samma som tidigare) 
onsdag  18.15 – 21.00 (samma som tidigare) 
torsdag  18.15 – 21.00 (samma som tidigare) 
fredag  18.15 – 23.00 (tidigare 18.30 - 00.00) 
lördag  18.45 – 23.00. (nytt öppethållande) 
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I december 2021 ska lördagsöppet på Lilla Kvarn utvärderas. Om det ska 
implementeras i verksamheten innebär det en ökat budgetbehov på 125 tkr per 
år.   

Social konsekvensanalys 
Ett fungerande barnrättsarbete bedöms ha stor inverkan på folkhälsan.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Lördagsöppet innebär en utökad personalkostnad på 16 procent tjänst, 
vilket leder till en ökad kostnad med omkring 125 tkr per år för 
Kulturskolan utifrån förvaltningens förslag.  
 
Förvaltningen föreslår att kulturskolan genomför en provperiod med 
lördagsöppet på Lilla kvarn under hösten 2021 och att åtgärden finansieras 
inom befintlig budgetram.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Provperiod med lördagsöppet på Lilla kvarn under hösten 2021 genomförs 

och utvärderas.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande åldersgrupper vilken besvaras av 
skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) och Kent Grängstedt (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Provperiod med lördagsöppet på Lilla kvarn under hösten 2021 genomförs 
och utvärderas.  
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Yttrande över medborgarförslag om Wahlströmsvägen, 
dnr KS 20/00158 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkom 2020-07-23 
KF 2020-09-22 § 123 
KS 2020-11-10 § 225 

Yttrande 
Medborgarförslaget föreslår att den enkelriktningen på Wahlströmvägen som 
finns idag upphävs när förskolan masken tas ur bruk. Förslagsställaren ser 
fördelar för servicefordon och utryckningsfordon om enkelriktningen tas bort. 
 
Kommunförvaltningen har i samråd med trafikingenjör på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen slagit fast att det inte finns några 
hinder att ta bort enkelriktningen i samband med att förskolans verksamhet 
upphör på platsen. Ett upphävande av den tillfälliga trafikförordning som 
enkelriktningen utgör, ryms inom trafikingenjörens mandat. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer därför att ta bort 
trafikförordningen och skyltning på platsen när förskolan upphör. 

Social konsekvensanalys 
     Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Trafikskyltar ingår i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens uppdrag. I 
övrigt utgår inga kostnader. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
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Medborgarförslaget anses bifallet i och med att enkelriktningen tas bort.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Medborgarförslaget anses bifallet i och med att enkelriktningen tas bort. 
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Finansiering av budget för arbete med deponier, dnr KS 
18/00268 
 
Beslutsunderlag 
KS 2021-05-18 § 79 

Ärendet 
2021-05-18 behandlade kommunstyrelsen ett ärende om deponier. De 
beslutade bland annat om att ge samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i 
uppdrag att hantera deponier i Hällefors kommun. En annan del av beslutet 
var att budgetera 40 000 kronor för vardera 2021 och 2022 för hantering av 
deponier.  
 
Tyvärr framgick det inte av beslut, eller förslag till beslut, hur den 
budgeterade summan skulle finansieras. Kommunförvaltningen återkommer 
därför här med förslag på finansiering. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-18 om att budgetera 40 000 kronor 
vardera för år 2021 samt år 2022. I detta ärende föreslås att 
kommunstyrelsens strategimedel används för att finansiera förslaget. 

Facklig samverkan 
Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Budgeterade 40 000 kronor för vardera 2021 respektive 2022 finansieras med 
kommunstyrelsens strategimedel för 2021 respektive 2022.  
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Budgeterade 40 000 kronor för vardera 2021 respektive 2022 finansieras med 
kommunstyrelsens strategimedel för 2021 respektive 2022.  
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  

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

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

  
Sida 

1(2) 
Datum  

2021-08-19  

Kommunstyrelsen 
   

   
   
 
  

 
 
Yttrande över Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av 
fastigheter i stort förfall, dnr KS 20/00183 
 
Beslutsunderlag 
Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av fastigheter i stort förfall, inkom 
2020-09-08 
KF 2020-10-27 § 158 
KS 2021-01-26 § 11 

Yttrande 
Motionären föreslår en inventering av förfallna fastigheter inom Hällefors 
tätort samt att åtgärd görs för att fastigheterna rivs.  
 
Kommunförvaltningen har sedan flera år ett antal pågående ärenden rörande 
fastigheter inom kommunen. Det rör sig i dagsläget om ett tiotal fastigheter. 
Enligt plan och bygglagen (PBL) så måste tillsynsmyndigheten följa en viss 
ordning då det gäller förfallna fastigheter enligt nedan: 
  

 Tillsynsbesök genomförs och tillsynsprotokoll upprättas.  
 Därefter finns möjligheten att förelägga fastighetsägaren att göra en 

underhållsutredning där Samhällsbyggandsförvaltningen Bergslagen 
eller kommunförvaltningen utser en certifierad sakkunnig som utreder 
i detalj vad som behöver göras för att rädda byggnaderna. 

 Om fastighetsägaren inte har några pengar eller inkommer med ett 
rivningslov efter underhållsutredningen är genomförd landar 
kostnaden för den sakkunnige hos kommunen. 

 
Alternativt: 
 

 Utfärda ett rivningsföreläggande direkt. Då behöver inspektör utföra 
invändigt besök av byggnaderna tillsammans med en byggrådgivare. 
Anledningen till det är att kommunen måste ange vad fastighetsägaren 
behöver åtgärda för att byggnaden ska uppnå godtagbart skick. 

  Efter rivningsföreläggande är utfärdat behöver man avvakta cirka 1 år 
innan rivningen kan börja, eftersom lagstiftningen kräver att man ger 
fastighetsägaren ”skälig tid” på sig att återställa fastigheten.  
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 Rivningen kan bli en kostnad som landar på kommunen om svarande 
inte har några pengar eller andra omsättningsbara tillgångar som kan 
utmätas av Kronofogden.  

 
Ovanstående är de möjligheter som plan- och bygglagen anger. Kommunen 
bör i samförstånd med fastighetsägaren på något sätt spärra av området så att 
inte obehöriga kan ta sig in i fastigheten om den kan anses utgöra fara för 
allmänheten. De tio pågående ärendena i Hällefors kommun befinner sig i 
olika faser i ovan redovisade tågordningar. 

 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Om fastighetsägaren inte har likvida medel för att sätta fastigheten i ett 
godtagbart skick och att rivning av fastigheten är den enda lösningen finns 
en risk att kommunen får stå för rivningskostnader. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Motionen anses besvarad med ovanstående. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor om antalet aktuella fastigheter och 
vilken respons kommunen fått från fastighetsägare som har kontaktats, vilka 
delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Ulrika Jonsson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Motionen anses besvarad med ovanstående. 
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Utskottsinitiativ om grupp för tillsynsfrågor, dnr KS 
20/00211 
 
Beslutsunderlag 
AU 2020-10-20 § 95 
KS 2020-11-10 § 222 

Ärendet 
2020-11-10 gav kommunstyrelsen kommunförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag på hur kommunen kan uppnå bättre kommunikation 
och dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i bygglovs- och 
tillståndsfrågor.   
 
Hur frågor gällande bygglov och tillstånd hanteras finns reglerat i plan och 
bygglag samt Livsmedelverkets riktlinjer och tillåter inte särhantering av 
inkomna ansökningar och frågor. Det är viktigt att vara medveten om, ur såväl 
ett rättssäkerhetsperspektiv som lagstiftningsperspektiv, så att forum för 
dialog inte innebär att vissa ärenden prioriteras och/eller handläggs på annat. 
 
Hällefors kommun har på tjänstepersonsnivå samverkan kring uppkomna 
ärende som rör kommunen där Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
har frågor till kommunen. Samverkan har pågått i ca 2 år.  
 
På politisk nivå representeras Hällefors kommun av två ordinarie ledamöter 
och två ersättare i samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
 
När ärendet behandlades lyftes Ljusnarsbergs sätt att föra dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen fram. Efter samtal med både 
Ljusnarsberg och Samhällsbyggnadsförvaltning Bergslagen så kan konstateras 
att de inte har något annat forum än Hällefors kommun för dessa frågor. 

 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
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Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 
Förvaltningens förslag till beslut  
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med ovanstående anses utskottsinitiativet besvarat. 
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Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex, 
KS 21/00133 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag  Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2021-06-09 § 
15 

Ärendet 
Hällefors kommun har fått ett förslag från Bergslagens räddningstjänst (BRT) 
om en förändring i tid för den årliga sotningsindexeringen. 
 
I ärendet från BRT framgår att BRT:s medlemskommuner tidigare har 
beslutat att använda första april som datum att justera avgifterna för 
brandskyddskontroll och första juni för sotning. Att ha två olika datum för 
justering av årets avgifter innebär viss otydlighet för BRT, men framförallt för 
sotningsentreprenörer och kunder. Det skulle således underlätta och ge ökad 
tydlighet kring sotarnas avgifter mot kunderna om dessa avgifter årligen 
justeras vid samma tidpunkt. Förslaget från BRT och dess direktion är att 
första april väljs som detta datum. 
 
Kommunförvaltningen ser inga hinder i att harmoniera indexeringstiderna. 

Social konsekvensanalys 
Tydlighet i när indexeringar ska ske, ger en bättre förståelse från slutkund 
likväl som för utförare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt information från BRT består den totala avgiften för sotning 
respektive brandskyddskontroll av två delar, en grundavgift och en 
kontrollavgift. Grundavgiften för både sotning och brandskyddskontroll är 
kopplad till sotningsavgiften vilket innebär att avgiften för 
brandskyddskontroll måste justeras två gånger per år om olika datum för 
index används. Kommunförvaltningens rekommenderar att kommunen 
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ändrar datum för den årliga justeringen av sotningsavgiften från första juni 
till första april från och med år 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Förändra datumet för den årliga justeringen av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, från första juni till första april från och med år 2022. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förändra datumet för den årliga justeringen av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, från första juni till första april från och med år 2022. 
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§ 15 
 
Ändring av datum för årlig justering av sotningsavgift 
 
Beslut 
Direktionen beslutar att datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt SKR 
sotningsindex, ändras från 1/6 till 1/4 samt att förslaget lämnas till 
medlemskommunernas KF för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
BRT har använt två olika datum för den årliga justeringen av sotningsavgift 
respektive avgift för brandskyddskontroll, 1/6 respektive 1/4. Detta innebär viss 
olägenhet för BRT men framförallt för sotarna varför även sotningsavgiften föreslås 
att justeras 1/4, så att avgifterna justeras vid samma tidpunkt. 
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 Datum: 2021-06-15 
Diarienummer: 2021-0433-702 

Handläggare: Henrik Winkler 

 
 

Till Kommunfullmäktige i Bergslagens  
Räddningstjänst medlemskommuner 

 

Ändring av datum för årlig justering av 
sotningsindex 

Förslag till beslut 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) och dess Direktion föreslår att Kommunfullmäktige i 
BRT:s medlemskommuner beslutar att datum för årlig justering av sotningsavgift, enligt 
SKR sotningsindex, ändras från första juni till första april. 

Ärendebeskrivning 
För kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, 
används från SKR årligt utgiven tabell med procentsatser som anger hur de årliga 
avgifterna justeras. Procentsatsen, och därmed avgiften, varierar beroende på vilken 
månad i tabellen som väljs för justering av årets avgifter.  
 
Den totala avgiften för sotning respektive brandskyddskontroll består av två delar, en 
grundavgift och en kontrollavgift. Grundavgiften för både sotning och 
brandskyddskontroll är kopplad till sotningsavgiften vilket innebär att avgiften för 
brandskyddskontroll måste justeras två gånger per år om olika datum för index används.  
 
BRT:s medlemskommuner har tidigare beslutat att använda första april som datum att 
justera avgifterna för brandskyddskontroll och första juni för sotning. Att ha två olika 
datum för justering av årets avgifter innebär viss otydlighet för BRT, men framförallt för 
sotningsentreprenörer och kunder. Det skulle således underlätta och ge ökad tydlighet 
kring sotarnas avgifter mot kunderna om dessa avgifter årligen justeras vid samma 
tidpunkt. Förslaget från BRT och dess Direktion är att första april väljs som detta datum. 
 

Henrik Winkler 
Chef Skyddsavdelningen   
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Utredning av vatten- och avloppsfrågor inför 
upphävande av områdesbestämmelser, dnr KS 18/00179 
 
Beslutsunderlag 
Utredning av områdesbestämmelser för Hällefors kommun samt bilagor, 
inkom från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2020-01-24 
KS 2020-03-03 § 25 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har i uppdrag att ta fram underlag och 
bereda ett ärende till kommunfullmäktige om ett upphävande av nu gällande 
områdesbestämmelser i tio områden: Sör-Älgen, Sör-Älgens camping, Saxen, 
Norr-Älgen/Stora Högsjön/Lilla Högsjön, Örling, Gränssjön, Södra 
Torrvarpen, Lundsfjärden, Stor- och Lillsången och Älgviken (Halvtron). Av 
dessa så har Stor- och lillsången samt Halvtron lyfts ur denna process då det i 
dessa områden kommer kräva detaljplan som ersättning för en upphävd 
områdesbestämmelse samt utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Dessa tas 
separat då de kräver en annan process. 
 
I arbetet med upphävande av områdesbestämmelserna har det i dialogen med 
Länsstyrelsen Örebro framkommit behovet av att ta fram en heltäckande VA-
plan som reder ut eventuella risker och miljöpåverkan Det för att få svar 
gällande den påverkan ett upphävande eventuellt kan medföra. Kommunen 
behöver även visa på hur upphävandena säkerställer att statusen för 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte försämras. 
 
Utredningen utförs av konsultföretag då den kompentensen inte finns i 
kommunen. Utredningen kommer ske i två steg där fem områden, Sör-Älgen, 
Sör-Älgens camping, Saxen, Norr-Älgen och Torrvarpen utreds initialt. Dessa 
områden är de som ger störst mervärde vid ett upphävande. De övriga fem 
utreds i ett senare skede i egna etapper. Utredningen kommer i ett senare 
skede, efter upphävandeprocessen, också kunna vara ett underlag för den VA-
plan som behöver tas fram. Dialog förs med Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen i den frågan.  
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Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Miljökonsekvensanalys där risker och bedömningar görs för de aktuella 
områdena är direkt nödvändig i upphävandeprocessen.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
En utredning av konsekvenserna av de aktuella fem områdena beräknas 
kosta 285 000 kronor. Kommunförvaltningens kan konstatera att det inte 
finns några medel att tillfoga för denna utökade kostnad i 
kommunstyrelsens budgetram för verksamhetsåret 2021. 
 
För tillkommande handläggning av ärendena, bistå konsulten i arbetet, 
revidera planhandlingarna och uppdatera fastighetsförteckningarna kommer 
Samhällsbyggnadsnämndens handläggning behöva utökas till ytterligare 
100 000 kr utöver redan budgeterad kostnad för de aktuella områdena. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen begär en tilläggsbudgetering 
med 385 000 kronor för utredning av påverkan på vatten. Finansieringen av 
tilläggsbudgeteringen föreslår förvaltningen genomförs genom en 
tilläggsbudgetering av finansförvaltningen med motsvarande belopp. Enligt 
nuvarande prognoser för finansförvaltningen beräknas intäkterna bli högre 
än budgeterat vilket gör att utrymme finns för detta.  

Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i uppdrag att genomföra 
utredning som svarar på frågorna från Länsstyrelsen för fem områden 
samt utreder eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 

- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 385 000 kronor för drift under 
verksamhetsåret 2021 för miljökonsekvensanalys för fem områden.  

 
- Tilläggsbudgetera finansförvaltningen 385 000 kronor under 

verksamhetsåret 2021. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om ärendet ska behandlas av 
kommunfullmäktige, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist.  
 
Vivianne Pettersson (M), ordförande Annalena Järnberg (S) och Ulrika 
Jonsson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i uppdrag att genomföra utredning 
som svarar på frågorna från Länsstyrelsen för fem områden samt utreder 
eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  

 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 385 000 kronor för drift under 
verksamhetsåret 2021 för miljökonsekvensanalys för fem områden.  

 
Tilläggsbudgetera finansförvaltningen 385 000 kronor under verksamhetsåret 
2021. 
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Revidering av minoritetspolicy för Hällefors kommun, 
dnr KS 21/00118 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till minoritetspolicy för Hällefors kommun 
KF 2015-09-06 § 124 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

Ärendet 
I Hällefors kommun har 14,4 % av kommunens befolkning finsk anknytning. 
Enligt de senaste siffrorna från SCB, 2016-12-31, var det 1027 personer med 
finsk anknytning av den totala befolkningen i Hällefors kommun med 7138 
personer. Hällefors kommun är sedan 1 januari 2012 finskt 
förvaltningsområde.  
 
Lagändringarna i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i 
kraft den 1 januari 2019 och därmed görs nu revidering av ”Minoritetspolicy 
för Hällefors kommun” så att denna stämmer överens med lagstiftningen. 
 
Lagförändringarna innebär bland annat utökade rättigheter vad gäller 
information och inflytande. Några konkreta förändringar är att kommunen 
aktivt måste informera om möjligheten till finsk äldreomsorg och förskola, 
helt eller på väsentlig del på finska. Vidare måste alla kommuner anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
 
Syftet med Hällefors kommuns minoritetspolicy är att skapa ett övergripande 
styrdokument som förtydligar det gemensamma regelverket för att utveckla 
och ange en riktning för kommunens minoritetspolitiska arbete. 
 
Finska samrådsgruppen har getts möjligheten att ge synpunkter och önskemål 
om ändringar på reviderad policy via mail mars 2021. Just att samråda med 
den aktuella målgruppen innan beslut fattas har stärkts i samband med 
lagändringen. Finska samrådsgruppens synpunkter kommer också att 
användas i det efterföljande arbetet med att ta fram kommunövergripande 
riktlinjer för arbetet med minoritetsfrågor. 
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Några av de revideringar som har gjorts i minoritetspolicyn: 

 Stycket ”Minoritetslagen och annan lagstiftning” har lagts till. 
 Text om lagförstärkningen 2019 har lagts till i stycket ”Bakgrund” 
 Stycket ”Ansvarsfördelning” har uppdaterats 
 Information om att sverigefinska samrådsgruppen har getts möjlighet 

att påverka minoritetspolicyns har lagts till 

Social konsekvensanalys 
Syftet med lagförändringarna och den reviderade policyn är att stärka det 
grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur 
samt att stärka de utökade rättigheter som finns inom 
förvaltningsområdena. Barn och ungdomars inflyttande ska främjas 
särskilt. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors kommun får ett riktat statsbidrag på 660 tkr/år. Bidraget ska 
användas, i samråd med minoriteterna, till merkostnader som uppkommer 
med anledning av enskildas rättigheter enligt minoritetslagen och till 
åtgärder för att stödja användningen av finska. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta minoritetspolicy för Hällefors kommun. 
 
Upphäva tidigare minoritetspolicy för Hällefors kommun som antogs av KF 
2015-06-09 § 124. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samordnare finskt 
förvaltningsområde Marjo Mäkinen utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om ärendet ska behandlas av 
kommunfullmäktige, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare 
Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta minoritetspolicy för Hällefors kommun. 
 
Upphäva tidigare minoritetspolicy för Hällefors kommun som antogs av KF 
2015-06-09 § 124. 
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1  Mål 

Målet för minoritetspolicyn är att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken och främja möjligheterna för minoriteterna att behålla och 
utveckla sin kultur samt stärka deras möjligheter till inflytande.  
 
Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt. 
 
Hällefors kommun ska sprida kunskap och kännedom om nationella minoriteter 
och deras rättigheter hos allmänheten och kommunens personal. 
 
 
 
2 Syfte 

Syftet med Hällefors kommuns minoritetspolicy är att skapa ett övergripande 
styrdokument som förtydligar det gemensamma regelverket för att utveckla och 
ange en riktning för kommunens minoritetspolitiska arbete. 

Policyn ska fungera som ett stöd och en vägledning inom kommunens 
förvaltning, nämnder och verksamheter för att uppnå det övergripande målet. 
 
Målsättningen är att via styrdokument implementera ett minoritetspolitiskt tänk i 
de åtgärder som rör det löpande arbetet och i det ha ett sektorsövergripande 
synsätt. 
 
Denna policy är övergripande och gäller för hela Hällefors kommun. I den 
bemärkelsen skall varje berörd förvaltning, enhet och verksamhet utifrån denna 
övergripande policy arbeta in minoritetsperspektivet i sina egna riktlinjer, rutiner 
eller andra styrdokument för att uppnå det övergripande målet. 
 
 
2.1 Minoritetslagen och annan lagstiftning 
Som grund till Hällefors kommuns policy för de nationella minoriteternas 
rättigheter ligger lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009.724), 
språklagen (2009:600), bibliotekslagen (2013:801), skollagen (2010:800), 
diskrimineringslagen (2008:567), socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) samt FN:s barnkonvention artikel 29c och artikel 30. 
 
FN-resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling stödjer ett 
sektorsövergripande arbete på alla nivåer i samhället vilket är en förutsättning för 
en hållbar utveckling. De nationella minoriteternas rättigheter har direkt koppling 
till flera mål i agendan, bland annat målen om god hälsa och välbefinnande, god 
utbildning samt minskad ojämlikhet. 
 
I 1 kap. 2 §. regeringsformen finns en programförklaring för samhällets 
verksamhet vad gäller nationella minoriteter. Lagstiftningen fastslår bl.a. det 
allmännas skyldigheter att främja språk och kultur, att ge inflytande och 
delaktighet, att motverka diskriminering och utsatthet och att ge möjligheter till 
omsorg, utbildning och egen organisering. 
Vid tillämpningen av all relevant lagstiftning ska det allmännas skyldigheter 
genom minoritetslagen beaktas. 
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Hällefors kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012. 
Detta innebär att finskspråkiga har särskilda lagstadgade rättigheter i kommunen 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 
 

 
2.1.1 Bakgrund 
År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). Enligt 
minoritetsspråkskonventionen måste ett landsdels- eller minoritetsspråk ha en 
historisk geografisk anknytning, skilja från landets majoritetsspråk och talas av 
tillräckligt många. Om kravet på historisk geografisk anknytning inte uppfylls 
betraktas språket som ett territoriellt obundet språk. Språk med historisk 
geografisk anknytning har starkare skydd än territoriellt obundna språk. 
 
År 2000 erkände Sverige även samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och 
romer som nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är samiska, 
finska, meänkieli (språk med historiskt geografisk anknytning) samt jiddisch och 
romani chib (territoriellt obundna språk). Gemensamt för de nationella 
minoritetsgrupperna är att de har en uttalad samhörighet samt historiska och 
långvariga band till Sverige. De har även en tillhörighet som är religiös, språklig 
eller kulturell samt en vilja att behålla sin identitet. Varje individ avgör själv om 
hen tillhör någon av de nationella minoriteterna (den s.k. 
självidentifikationsprincipen). 
 
År 2009 presenterade Sveriges regering en ny minoritetspolitisk strategi i 
propositionen Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de 
nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) för att ytterligare stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. Regeringens minoritetspolitiska strategi 
innehåller åtgärder för att:  

 säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner 
 bättre följa upp genomförandet av minoritetspolitiken 
 motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna 
 stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 
 främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken. 

 
År 2019 förstärktes lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och de 
nya bestämmelserna innebär bland annat att hela eller en väsentlig del av 
verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan nu ska kunna ges på 
minoritetsspråk. Kraven gäller främst minoritetsspråken finska, meänkieli och 
samiska i förvaltningsområden. Det infördes även stärkta möjligheter att få 
äldreomsorg på jiddisch och romani chib. 
 
Lagförstärkningen innebär också lagkrav på att kommuner och landsting ska sätta 
upp mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, samt ett förtydligande av 
kommunens informationsskyldighet om de nationella minoriteternas rättigheter. 
 
Hällefors kommun ska informera den som ansöker om förskoleplats och bistånd 
inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och 
omvårdnad på minoritetsspråk. 
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3 Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen ansvarar för:  
 Att denna policy efterlevs. 
 
Utskotten ansvarar för: 
 Att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden, 

ta de initiativ och lämna de förslag som är nödvändiga. 
 
Kommunchefen ansvarar för: 
 Att det utfärdas gemensamma riktlinjer utifrån denna policy 
 Att genomföra uppföljning och utvärdering av policyn.  
 Att vid behov ta initiativ till förändring av policyn. 
 
Verksamhetschefer ansvarar för:  
 Att policyn för nationella minoriteter och minoritetsspråk är väl förankrad 

bland medarbetarna i berörda verksamheter samt att den efterlevs och följs 
upp. 

 Att upprätta och följa upp verksamhetsspecifika riktlinjer, rutiner eller andra 
styrdokument och se till att dessa efterföljs och är känt bland medarbetarna. 

 
 
Sverigefinska samrådsgruppen, som representerar den sverigefinska minoriteten i 
Hällefors kommun, har informerats och getts möjlighet att påverka 
Minoritetspolicyns innehåll. 
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Medelstilldelning SOFINT, dnr KS 21/00152 
 
Beslutsunderlag 
Förfrågan om medelstilldelning 2022 

Ärendet 
Hällefors kommun har mottagit en förfrågan om medelstilldelning till 
Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT.  
 
SOFINT är ett samverkansorgan där KNÖL-kommunerna tillsammans med 
regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår. Förbundets syfte 
är att samverka i rehabiliteringsfrågor, något som sker genom en bred palett 
av aktiviteter. 
 
Efter att kommunstyrelsen 2019 i samband med en genomgång av 
kommunens olika medlemskap beslutat av en utvärdering av SOFINT, har 
återrapporteringen till kommunstyrelsen stärkts, samtidigt som en ny 
förbundsordning och förbättrade revisionsrutiner har antagits. 
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till förslaget till medelstilldelning för 
innevarande år. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen bedömer att samordningsförbundet innebär en bra 
yta för samverkan med region och stat kring personer långt från 
arbetsmarknaden. För utförligare analyser hänvisas till tidigare rapporter. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget till medelstilldelning för 2022 är detsamma som för 2021. För 
Hällefors del innebär det 151 468 kronor. Summan kan komma att 
korrigeras något då förbundsordningen anger att den exakta fördelningen 
styrs av befolkningsmängden i kommunerna. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Bevilja medelstilldelning till SOFINT 2022. 
 
Finansiering sker via konto för medfinansiering 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig och tilläggsyrkar att en 
återrapport från SOFINT med särskild fokus på Hällefors kommun kommer 
till kommunstyrelsen innan årets slut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bevilja medelstilldelning till SOFINT 2022. 
 
Finansiering sker via konto för medfinansiering 
 
En återrapport från SOFINT med särskild fokus på Hällefors kommun 
kommer till kommunstyrelsen innan årets slut. 
 



From: olle.kalat@sofint.se 
Sent: fredag 9. juli 2021 10:51 
To: Kommun; Hällefors kommun; kommun@ljusnarsberg.se; 

nora.kommun@nora.se; regionen@regionorebrolan.se; 
ingrid.domberg@regionorebrolan.se 

Subject: Medelstilldelning SOFINT 2022 
Attachments: Medelstilldelning SOFINT 2022.docx 
 
Hej! 

 
Översänder i bifogat dokument en förfrågan kring om ni medlemmar kan matcha 
den medelstilldelning som skedde 2021 till Samordningsförbundet SOFINT. 
 
Vänliga hälsningar 

 

Styrelsen SOFINT, gm 
 
Olle Kalat 
Förbundschef 
SOFINT, Samordningsförbundet i norra Örebro län 
Tel. 073-960 76 72 
www.sofint.se 

 

http://www.sofint.se/


 
 

Angående medelstilldelning för Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT helåret 2022. 

 

Vid årets medlemssamråd för Samordningsförbunden i Örebro län i mars angav SOFINT önskat 

medlemsbidrag för år 2022. SOFINT önskar samma tilldelning som för 2021.  

 

För 2021 skedde medelstilldelning enl nedanstående tabell: 

 

Medlemsbidrag Region Örebro Län 996 500 

Medlemsbidrag Försäkringskassan 1 993 000 

Medlemsbidrag Lindesberg kommun 510 208 

Medlemsbidrag Nora kommun 232 184 

Medlemsbidrag Hällefors kommun 151 468 

Medlemsbidrag Ljusnarsbergs kommun 102 640 

 

(För kommunernas del fastställs exakt tilldelning sista november innevarande år då den styrs av 

befolkningsmängden i respektive kommun) 

Vi önskar nu få besked ifrån er medlemmar kring om ni avser att matcha 2021 års tilldelning även 

2022. Jag önskar ert svar senast den 31 augusti 2021.  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Styrelsen SOFINT, gm 

Olle Kalat 

Förbundschef, SOFINT 

Tel 073-960 76 72 

olle.kalat@sofint.se 
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Revidering avgift för borttappade eller förstörda 
barnmedier, dnr KS 21/00138 
 
Beslutsunderlag 
- 

Ärendet 
I höst kommer Hällefors bibliotek att träda in i Bergslagsbibblan som är 
samarbetsprojekt för biblioteken i Nora och Lindesberg och består, förutom 
av ett utvecklingsarbete, av en gemensam bokkatalog och hemsida.  I 
samband med att Hällefors ansluter träder också Ljusnarsbergs kommun in i 
gemenskapen.    
 
De fyra kommunerna bör harmonisera  avgifterna. Utifrån det är förslaget att 
Hällefors bibliotek höjer avgiften för borttappade eller förstörda medier för 
barn från 100 kr till 150 kr.  

Social konsekvensanalys 
Bergslagsbibblan möjliggör en utvecklad biblioteksverksamhet som 
kommer att gynna invånarna i Hällefors. En ökad avgift för barn är givetvis 
inte av godo – men fördelarna överväger – det är inte frekvent 
förekommande att barns medier försvinner eller förstörs.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En ökad avgift för barn är givetvis inte av godo – men fördelarna med 
Bergslagsbibblan överväger –  det är inte frekvent förekommande att barns 
medier försvinner eller förstörs.  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Avgiften för borttappade eller förstörda barnmedier höjs från 100 kronor till 
150 kronor från och med 1 oktober 2021. 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef 
Karin Lundmark. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avgiften för borttappade eller förstörda barnmedier höjs från 100 kronor till 
150 kronor från och med 1 oktober 2021. 
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Remiss angående Covid hantering Hällefors kommun 
 
Hällefors kommun har tagit del av KPMGs utredning kring hur kommunen 
och dess hantering kring Covid.   
 
Kommunen anser att det saknas en del viktiga aspekter i utredningen. En 
oproportionerligt stor del av utredningen läggs på de dokument som finns 
inom kris och beredskap.  
Hällefors kommun hade via Länsstyrelsen Örebro län en större genomlysning 
av de befintliga dokument och riktlinjer som finns i kommunen under våren 
2020. Önskvärt hade varit att denna genomlysning lagt tyngdpunkten på 
hanteringen av Covid istället. 
Utifrån de rekommendationer som KPMG framför så kommenteras de enligt 
nedan. 
 
KPMG: stärka strukturen i styrdokumentationen inom krisledning så att det av 
dokument tydligare framgår när och vilken formell instans som har antagit 
dokumenten.  
Kommun: I den dokumentation som delgivits KPMG så framgår det vilken 
eller vilka instanser som tagit beslut. Dock kan det vara att det inte framgår i 
dokumentet i säg själv men det framgår i de publika beslut som finns för 
respektive dokument. 
 
KPMG: stärka risk- och sårbarhetsanalysen(RSA) och tydligare anpassa den 
utifrån Hällefors kommuns förutsättningar till exempel vad gäller 
samhällsviktiga verksamheter och dess kritiska beroenden. 
Kommun: Risk och sårbarhetsanalysen är gjord utifrån den mall som är 
framtagen länsgemensamt i Örebro län. Formatet i vilken den är gjord går 
således inte att ändra på. RSA:an är gjord framförallt med tyngd på de 
identifierade risker som gjordes vid framtagande. Pandemi var i den en lågt 
bedömd risk.  I tillägg så finns det även en pandemiplan som var framtagen 
2007 som bedömdes täcka eventuellt uppkomna frågor vid en pandemi. 
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KPMG: tydligare beskriva planering av och syfte med utbildning och övning 
inom krisledning.  
Kommun: Denna punkt råder det enighet med utredningen i. Planen för 
utbildning i kris och beredskap behöver arbetas fram. 
 
KPMG: säkerställa att det finns en formellt utpekad roll som 
beredskapssamordnare eller liknande för att tydliggöra vem som är ansvarig 
för att driva säkerhetsfrågorna inom kommunen.  
Kommunen: Här råder det osäkerhet i vad KPMGs slutsats är. Person finns 
utpekad med ett ansvar. Den brist som förvaltningen ser är mandat i rollen. 

 
Nedan följer svar på de frågor och påståenden som KPMG har som rör 
omsorg och deras ansvarsområde. 
 
Efterlevnad kring hygienriktlinjen 
Riktlinjen för basal hygien har reviderats av medicinskt ansvariga i länet 
tillsammans med hygiensköterskor från Regionen och träder i kraft den 1/9.  
 
Hög följsamhet kring riktlinjen bidrar till att öka säkerheten för patienter. 
Checklista för egenkontroll framtagen av MA för EC gällande regelbunden 
mätning av följsamhet till basala hygienrutiner, klädregler och användandet 
av skyddsutrustning. Mätningarna ska fungera som ett pedagogiskt stöd i 
verksamheten utan att peka ut enskilda personer: 
- Identifiera eventuella brister  
- Ge initiativ till förbättringsåtgärder 
- Ta fram praktiska situationer i vardagsarbetet att diskutera  
- Påminna om olika risksituationer 
 
För att möjliggöra en god patientsäkerhet och en trygg arbetsmiljö kommer 
vårdhygien att arrangera en utbildning i höst med syfte att stärka 
hygienombudens roll och ansvar.  
 
Utbildningen riktar sig till hygienombud i länets alla kommuner och 
genomförs vid fysiska möten. För att utbildningen ska bidra till inspiration, 
kunskapsutbyte, samhörighet, utveckling av arbetssätt kommer personal från 
olika yrkeskategorier och verksamheter delta vid ett och samma 
utbildningstillfälle. Utbildningen för Hällefors del genomförs den 9 
november. 20 hygienombud deltar, ombuden har utsetts av enhetschefer och 
representerar hela omsorgen den kommunala hälso- och sjukvårdens 
verksamhetsområde.   
 
 
Utvärdering tillsammans med Regionen kring patientrelaterade och 
medicinska frågor kopplat till Covid-19 
MA  har tillsammans med MLA (medicinskt läkaransvar) sett över 
ansvarsfördelningen för att tydliggöra medicinska uppdraget.  
 
 
Ett formaliserat ställningstagande (Regionen) 
Kommunen bedriver hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå, det är 
viktigt att tydliggöra det medicinska uppdraget. 
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- Läkare ska vid covid-19 utifrån klinisk bedömning av den enskildes 
hälsotillstånd ordinera fortsatta kontroller och behandling samt ange hur 
uppföljning ska göras och rapporteras 

- Läkare ska ta ställning till fortsatt behandling vid en försämring under 
sjukdomsförloppet 

- Läkare kan enligt rutin ordinera syrgaskoncentrator enligt rutin. 
 
Dokumentation (Kommunen)  
Det ska finnas stöd för kommunens sjuksköterskor för dokumentation, varje 
patient ska ha en Covid-19 vårdplan som beskriver vårdförloppet med mål 
och effekt. Vårdförlopp handlar om: 
- bedömning,  
- behandling  
- effekten av behandling ska göras med stöd av detta dokument vid 

misstanke om eller insjuknande i covid-19. 
 
Slutsats 
Som uttryckts tidigare så är förvaltningens bedömning att denna granskning 
tyvärr tagit fel fokus. Det som varit önskvärt var att från det stabsarbete, 
verksamheternas insatser samt övriga åtgärder som gjorts av förvaltningen i 
arbetet med att begränsa smittspridning hade givits mera utrymme i 
utredningen än hur de dokument som berör kris och beredskap ser ut. 
 
 
 
 
---------- 
I detta ärende har Kommunstyrelsen beslutat. Mikael Pulkkinen, 
samhällsstrateg, Hans Åhnberg, kommunchef, Ann-Louise Eriksson 
Medicinskt ansvarig.  
 
 
Hällefors kommun 
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1 Sammanfattning 
Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Hällefors kommun fått i uppdrag att granska 
kommunens hantering av konsekvenserna av covid-19-pandemin. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Då granskningen inte kunde slutföras innan 
ansvarsprövningen avseende år 2020 kommer granskningen att utgöra underlag inför 
2021 års ansvarsprövning. 
Utifrån granskningens syfte är det vår bedömning att kommunstyrelsen i stort har 
hanterat den uppkomna krisen i samband med pandemin på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån sitt ansvar vad gäller den förebyggande fasen. Med det sagt anser vi att struktur 
och innehåll i framförallt risk- och sårbarhetsanalysen bör anpassas utifrån Hällefors 
kommuns förutsättningar i högre grad, för att ge ökat stöd för en god 
förmågebedömning.  
Vi anser vidare att krisledningsplanens struktur med utpekade roller och ansvar kan ge 
goda förutsättningar för att hantera krisledningsarbetet under genomförandefasen. 
Vi noterar att övnings- och utbildningsverksamheten kopplat till krisledning finns 
beskrivet i två olika styrdokument och att beskrivningarna skiljer sig åt. Detta anser vi 
är en brist som kommunstyrelsen bör åtgärda. 
Med utgångspunkt från våra dokumentstudier samt genomförda intervjuer gör vi 
bedömningen att det vid tiden för granskningens genomförande, fanns en i huvudsak 
ändamålsenlig planering för krisledning i Hällefors kommun. Vi anser dock att det finns 
otydligheter beträffande den tillförordnade beredskapshandläggarens roll. 
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— stärka strukturen i styrdokumentationen inom krisledning så att det av dokument 
tydligare framgår när och vilken formell instans som har antagit dokumenten. 

— stärka risk- och sårbarhetsanalysen och tydligare anpassa den utifrån Hällefors 
kommuns förutsättningar till exempel vad gäller samhällsviktiga verksamheter och 
dess kritiska beroenden.  

— tydligare beskriva planering av och syfte med utbildning och övning inom 
krisledning.   

— säkerställa att det finns en formellt utpekad roll som beredskapssamordnare eller 
liknande för att tydliggöra vem som är ansvarig för att driva säkerhetsfrågorna inom 
kommunen. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Hällefors kommun fått i uppdrag att granska 
kommunstyrelsens/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av 
virusutbrottet covid-19. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2020.  
Den 10 mars 2020 förklarade Folkhälsomyndigheten att det föreligger mycket hög risk 
för samhällsspridning av covid-19. Från och med denna tidpunkt inträder det svenska 
samhället i tillstånd av tilltagande kris. Covid-19 har under våren 2020 kommit att 
påverka samhällets alla sektorer på ett genomgripande sätt. Offentlig sektor är satt 
under hård press. Hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten, kommunikationer, 
infrastruktur, logistik, varuförsörjning med mera har eller kommer att få stora 
utmaningar med anledning av situationen. Sektorn hade redan tidigare behov av stora 
effektiviseringar och omprioriteringar eftersom skatteintäkterna inte svarar mot 
kostnadsutvecklingen som följer av nuvarande arbetssätt och en kris av denna kaliber 
sätter än högre press på verksamheterna.  
En god krisberedskap är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska stå väl 
rustade inför extraordinära händelser och klara av att hantera krissituationer. Kvaliteten 
och uthålligheten i denna beredskap är dock i stor utsträckning avhängig kommunen 
krishanteringsförmåga när det gäller att möta extraordinära händelser eller allvarliga 
störningar. Av litteraturen framgår att krishanteringsprocessen kan delas in i fyra 
övergripande faser – förebyggande, beredskap, respons och återhämtning.  
Utbrottet av covid-19 kan betraktas som en extraordinär händelse. Som extraordinär 
händelse betraktat skiljer den sig dock markant från till exempel en terroristattack, 
naturkatastrof eller omfattande olycka i det avseendet att där är förloppet ofta mycket 
hastigt. Det pågående virusutbrottet är tvärtom mycket utdraget i tid vilket medger en 
nästan unik möjlighet att medan krisen är i vardande öka kunskapen och lärandet inför 
kommande kriser genom en granskning hur ansvariga styrelser och nämnder hanterar 
den pågående situationen.   
Revisorerna gör därför bedömningen att det är angeläget att i så nära anslutning till 
krisen som möjligt granska kommunstyrelsens/krisledningsnämndens 
krishanteringsförmåga under covid-19-krisen 2020.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med granskningen är att ge underlag för att bedöma om 
kommunstyrelsen har hanterat den uppkomna krisen i samband med coronavirusets 
utbrott på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar.  
För att svara upp emot den övergripande revisionsfrågan har en uppdelning i olika 
faser av revisionsfrågorna gjorts. Denna rapport avser del ett, förebyggande och 
beredskap. Delrapport två kommer att belysa respons och återhämtning.  
Denna delrapport besvarar följande revisionsfrågor: 

 Fanns vid pandemins utbrott en ändamålsenlig, aktuell och dokumenterad 
krisledningsorganisation? 
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 När var senaste datum för när krisledningsnämnden utbildades och övades? 

 Fanns vid pandemins utbrott en ändamålsenlig, aktuell och dokumenterad 
krisberedskapsplan? 

 Är roller, funktioner och ansvar tydliga och kända utifrån krisberedskapsplanen? 

 Fanns det en tydlig kommunikationsstrategi i förhållande till allmänhet, internt i 
kommunen och till samverkansparter? 

Granskningen avgränsas till åtgärder och planering med hänsyn till krisarbetet kopplat 
till covid-19. Granskningen avser kommunstyrelsen/krisledningsnämnd.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser. 

 MSB:s Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser. 

 Reglementen för kommunstyrelsen och berörda nämnder.  

 Övriga regler, policys och riktlinjer motsvarande för krisberedskap för regionen.  

2.3 Avgränsning 
Granskningen avser åtgärder och planering med hänsyn till krisarbetet kopplat till 
covid-19.  

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser kommunstyrelsen/krisledningsnämnden. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av bland annat Pandemiplan för 
Hällefors kommun, Operativ Krisledningsplan 2019, Reviderat styrdokument för 
kommunens krisberedskap 2019-2022 och Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022. 
Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med företrädare för 
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden samt relevanta tjänstepersoner inom 
kommunförvaltningen. Granskningen har genomförts av Kristina Gyllenhammar, 
kommunal yrkesrevisor. Andreas Wendin har medverkat utifrån sin roll som 
kundansvarig. Rapporten är faktakontrollerad av HR-chef, tf. socialchef och 
beredskapssamordnare/samhällsstrateg. Intervjuad kommundirektör har inte kvar sin 
tjänst längre, och ny kommundirektör har getts tillfälle att faktakontrollera innehållet 
men avböjt.  
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3 Del 1: Förebyggande och beredskap   
3.1 Nationella krav och rekommendationer 

Regionerna och kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap – ju bättre 
regionerna och kommunerna är på att hantera kriser, desto bättre blir samhället som 
helhet på att hantera kriser. Det ligger därför i såväl regionernas och kommunernas 
som i statens intresse att den regionala och kommunala krisberedskapen utvecklas.  
Regioner och kommuner måste kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, oavsett 
situationens omfattning och karaktär, och tillgodose de särskilda behov av information 
och stöd till enskilda som uppstår i samband med en kris. För att klara 
verksamhetsansvaret måste kommunen bland annat ha en organisation för 
krishantering, planer och förberedda lokaler. I ansvaret ingår även att kontinuerligt 
utbilda och öva krishanteringsorganisationen.1 
Ett systematiskt arbete med krisberedskap bör ta sin utgångspunkt i regioners och 
kommuners ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser. Det systematiska arbetet 
med krisberedskap kan delas in i följande moment2: 

1. identifiera risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder. 
2. planera och fatta beslut om åtgärder. 
3. genomföra åtgärder. 
4. följa upp genomförd verksamhet och utvecklingen av förmågor. 

Granskningens fas 1 syftar till att beskriva Hällefors kommuns förebyggande- och 
beredskapsarbete inför en eventuell kris eller extraordinär händelse. Detta inkluderar 
exempelvis granskning av följande punkter:   

• roller, ansvar och organisation vid hantering av extraordinära händelser i 
Hällefors kommun  

• kommunstyrelsens planering rörande hantering av extraordinära händelser 
• kommunstyrelsens arbete med risk- och sårbarhetsanalys 

Avsnittet inleds med en översiktlig bakgrund av det pågående arbetet med samt 
genomgång av relevanta styrdokument. 

  

 
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser, MSB245- 
april 2011, s. 29. 
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap, 20150304, diarienr: 2015-1370, s. 4. 
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3.2 Kommunens övergripande styrdokument och rutiner inom 
krisberedskap  

Iakttagelser  
Nedan redogörs översiktligt för de mest centrala styrdokumenten med relevans för 
Hällefors kommuns säkerhets- och beredskapsarbete: 

• Reviderat styrdokument för kommunens krisberedskap 2019-2022 är ett 
övergripande dokument som bland annat syftar till att beskriva det arbete och 
de åtgärder som ska ske under mandatperioden 2019-2022. Av dokumentet 
framgår inte om dokumentet är politiskt fastställt. 

• Krisledningsplan Hällefors Kommun 2019-2022. Av dokumentet framgår att 
kommunfullmäktige är ansvarig utgivare, men det framgår inte när planen 
antagits eller diarienummer. Det anges i planen att den utgår ifrån lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt Överenskommelse om 
kommunernas krisberedskap mellan SKL och MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap). 

• Pandemiplan för Hällefors kommun - konsekvensplanering för pandemi. Av 
dokumentet framgår att kommunfullmäktige är ansvarig utgivare, men det 
framgår inte när planen antagits eller diarienummer. Dokumentet avsåg 
perioden 2007-2013.  

• Risk och sårbarhetsanalys för Hällefors kommun 2020-2022. Av analysen 
framgår att kommunstyrelsens ordförande och kommunchef är ansvariga för 
dokumentet. Inledningssidan i analysen anger att planen ska gälla för perioden 
2020-2023. 

3.3 Kommunstyrelsens arbete med risk- och sårbarhetsanalys  

Nationella riktlinjer 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner analysera vilka 
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa 
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas 
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Kommuner ska vidare, med 
beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en 
plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap 1 § LEH).   
RSA-arbetet ger viktig kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss inför och 
hantera kriser enligt MSB:s faktablad för risk- och sårbarhetsanalyser. Av faktabladet 
framgår vidare att RSA syftar till att:  

• ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 
• ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten och 

anställda, 
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• ge underlag för samhällsplanering, samt 
• bidra till att ge en riskbild för hela samhället. 

Risk- och sårbarhetsanalyserna ska tillgodose nyttan för den egna organisationen eller 
verksamheten, vilket uttrycks i de tre första punkterna. Punkt fyra handlar om att 
aktörerna rapporterar en redovisning av RSA-arbetet som ett bidrag till en samlad 
nationell riskbild för samhället. 
RSA-arbetet består i att systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och olika 
oönskade händelser, bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera 
verksamhetens sårbarheter samt bedöma förmågan att hantera diverse påfrestningar.  
Resultatet av RSA ska sedan redovisas enligt en särskild föreskrift. Analysen som görs 
bör enligt MSB:s Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser3 inkludera hot och risker 
som kan få allvarliga konsekvenser, såsom exempelvis sjukdomar och vilken påverkan 
dessa hot och risker kan få på bland annat människors liv och hälsa samt samhällets 
försörjningssystem och funktionalitet. 

Iakttagelser  
Hällefors kommuns senaste risk- och sårbarhetsanalys gäller för perioden 2020-2022 
enligt försättsbladet. I andra delar av risk- och sårbarhetsanalysen uppges perioden 
vara 2020-2023.  
Risk- och sårbarhetsanalysen grundar sig på en mall från Länsstyrelsen i Örebro län. I 
viss utsträckning finns mallstöd i texter kvar i dokumentet. Likaså finns Länsstyrelsens 
kontaktuppgifter kvar i dokumentets sidfot. Dokumentmallen har med andra ord inte 
anpassats efter Hällefors kommuns organisation.   
Risk- och sårbarhetsanalysen innefattar beskrivningar av bland annat:  

 kommunens och dess geografiska område 

 arbetsprocess och metod 

 identifierade samhällsviktiga verksamheter 

 identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamheter 

 identifierade och analyserade risker för kommunen och dess geografiska 
område 

 beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap 

 behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 
Av risk- och sårbarhetsanalysen framkommer att det största analysarbetet har skett i 
förvaltningsgrupper och oftast i ledning av kris- och beredskapssamordnare. Till viss 
del har även material från kommunens tidigare risk- och sårbarhetsanalys återanvänts i 
den uppdaterade risk- och sårbarhetsanalysen. Även annan särskild information 
relaterat till kommunens geografiska område uppges ligga till grund för risk- och 
sårbarhetsanalysen. Av planen framgår också att kris- och beredskapssamordnare 

 
3 Se bilaga B för en mer utförlig beskrivning av MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser.  
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även träffat representanter för kommunalt bolag samt haft möten med andra externa 
och privata aktörer. 
Materialet har sedan bearbetas för att utgöra grunden i den kommunövergripande risk- 
och sårbarhetsanalysen. Sammanställningen har därefter förankrats i  
kommunledningsgruppen.  
Hällefors kommuns risk- och sårbarhetsanalys innefattar inga egna utpekade 
samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. Istället görs 
hänvisning till MSB:s tabell från dess vägledning för samhällsviktig verksamhet. Planen 
anger inte heller några identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet för Hällefors kommun. 
Risk- och sårbarhetsanalysen har angett 26 typrisker för kommunen utifrån MSB:s 
vägledning och placerat ut dem i en risk- och sannolikhetsdiagram. De risker som 
identifierats som störst och allvarligast inom kommunen är trafikrelaterade. Pandemi 
har lyfts fram som en risk med medelhög sannolikhet som kan innebära allvarliga 
konsekvenser.  
Risk- och sårbarhetsanalysen anger följande åtgärdsbehov:  

 utbildningsbehov (det anges att repetition i stabsutbildning kommer att ske 
under 2020 och att krisledningsnämnden kommer att erhålla viss utbildning) 

 övningsbehov (det beskrivs att kommunen kommer att delta vid ett antal större 
länsgemensamma övningar under 2020-2023 samt att vissa kommunspecifika 
utbildningar och övningar ska hållas under 2020-2023) 

 framtagande av en aktörsgemensam planering med samverkanspartners 
 översyn av säkerhet i bildning- och omsorgens verksamheter 
 översyn av säkerhet vid infrastrukturella objekt 
 översyn och kartläggning av tillgängliga resurser inom tekniska förvaltningen 
 klimatanpassade åtgärder. 

Kommentar och bedömning 
Arbetet med Hällefors kommuns övergripande risk- och sårbarhetsanalys har 
genomförts i relativ närtid under 2019. Mål, syfte, arbetsprocess och analytiskt 
tillvägagångssätt är utpekade och det framgår att dokumentet tar utgångspunkt i MSB:s 
vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser och mall från Länsstyrelsen.  
Vi anser att det är positivt att analysen tar sin utgångspunkt i mallstöd för att säkerställa 
innehållets relevants och ändamålsenlighet. Dock gör vi bedömningen att risk- och 
sårbarhetsanalysen risk- och sårbarhetsanalysen inte är helt genomarbetad och inte 
heller fullt ut anpassad till Hällefors kommun. Denna bedömning grundar vi bland annat 
på att det inte finns några egna utpekade samhällsviktiga verksamheter inom 
kommunens geografiska område. Som tidigare nämnts finns även Länsstyrelsens 
mallstöd kvar i vissa textavsnitt. Vi anser att dokumentet bör anpassas till den egna 
organisationen genom att mallstödstexter tas bort och kontaktuppgifter till 
Länsstyrelsen ersätts av kontaktuppgifter till kommunen. 
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Sammantaget är vår bedömning att kommunstyrelsen framgent bör säkerställa att risk- 
och sårbarhetsanalysen i högre utsträckning tar sin utgångspunkt i Hällefors kommuns 
förutsättningar. Enligt vår bedömning skulle det ge ett ökat stöd för en god 
förmågebedömning.  

3.4 Roller, ansvar och organisation vid hantering av extraordinära 
händelser i Hällefors kommun  
Som ett sätt att på en övergripande nivå ge en sammanhållen bild av kommunens 
beredskap inför en extraordinär händelse kommer en fördjupning i några av 
kommunens styrdokument med koppling till krisledning att göras nedan.  

Iakttagelser  

Krisledningsplan för Hällefors kommun 2019-2022 
Hällefors krisledningsplan innefattar både en operativ och en administrativ plan. Av 
planen framgår att den ska: 

 utgöra ett hjälpmedel vid samhällsstörning/extraordinär händelse och redovisa 
ledning, information, samordning och rapportering 

 klara ut resursbehoven i den anpassade organisationen i fråga om till exempel  
personal, lokaler, samband och hjälpmedel 

 redogöra för befogenheter, särskilda rutiner och behovet av samverkan 

 ange hur krisledningen förbereder sig och stöder igångsättande av 
ledningsarbetet 

 kunna ge information till andra berörda myndigheter om kommunens 
krishantering 

 ange hur man avslutar krisledningsarbetet. 
Krisledningsplanen anger att styrning ska ske enligt det svenska 
krishanteringssystemet: 

 ansvarsprincipen: den som har ansvar för en verksamhet under normala  
förhållanden ska också ha det under en krissituation.  

 likhetsprincipen: under en kris ska verksamheten, så långt det är möjligt, 
fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden.  

 närhetsprincipen: en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är 
närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till 
blir det aktuellt med regionala och statliga insatser. 

Av planen framgår bland annat uppstart och inlarmning av krisledningsorganisation, 
sammansättning av krisledningsorganisation, lokaler och installation, checklista för  
stabsorientering, loggbok, beslutsunderlag rörande extraordinär händelse, alternativ 
krisledningsplats, expediering och revidering av krisledningsplanen. 
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Krisledningsorganisation  
Krisledningsplanen anger att krisledningsorganisationen består av: 

 krisledningsnämnd (som består av kommunstyrelsen) 

 och en krisledningsgrupp (som huvudsakligen utgörs av kommunens 
ledningsgrupp)  

Av krisledningsplanen framgår också att Hällefors kommun har ett krishanteringsråd för 
att samordna kommunens arbete utifrån sitt geografiska samordningsansvar. Rådets 
sammansättning består enligt planen av representanter från kommunen 
(krisledningsnämndens ordförande, kommunchef, omsorgschef, bildningschef, IT-chef,  
kanslichef, informationsansvarig, beredskapssamordnare), Bergslagens 
räddningstjänst, Samhällsbyggnad Bergslagen, Polisen, sjukvården, frivilliga 
resursgrupper FRG, Länsstyrelsen, Försvarsmakten samt övriga. Bilden nedan 
illustrerar krisledningsgruppens organisation i Hällefors kommun: 

 
Källa: Krisledningsplan 2019-2022 
Krisledningsplanen beskriver att den krisledningsorganisation som ska kunna aktiveras 
vid en extraordinär händelse i fredstid ska vara flexibel och kunna anpassas till aktuell 
händelse.  
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Krisledningsnämnd 
Av krisledningsplanen framgår att det är kommunstyrelsens ordförande som i samråd 
med kommunchef bedömer om krisledningsnämnden ska inkallas enligt larmlista vid en 
extraordinär händelse. Planen beskriver vidare att krisledningsnämnden är ansvarig då 
den aktiverats och vid aktivering får överta verksamheten eller delar därav från andra 
nämnder i den utsträckning som fullmäktige beslutat. 
Krisledningsnämndens uppgifter är enligt krisledningsplanen att: 

 tolka kommunens roll och ange inriktning för krishanteringen  

 ansvara för informationsinsatserna 

 besluta om mer omfattande prioriteringar 

 besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av 
inträffad händelse 

 tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas 

 följa händelseutvecklingen 

 besluta om hjälp till enskild 

 fatta beslut 

 ge delegationer. 
Krisledningsgruppen 
Krisledningsgruppen utgör den operativa ledningen inom kommunen vid en 
extraordinär händelse enligt krisledningsplanen. Det beskrivs att gruppens 
övergripande uppgifter är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på kommunens 
område, fatta nödvändiga beslut och tänka framåt samt skapa en analysgrupp som 
arbetar med alternativ händelseutveckling. Krisledningsgruppens uppgifter är enligt 
krisledningsplanen vidare att:   

 analysera  

 skapa informationsunderlag för intern och extern kommunikation  

 förbereda föredragningar  

 verkställa och följa upp beslut  

 svara för samverkan  

 planera för åtgärder på längre sikt  

 kontinuerligt följa händelseutvecklingen och samordna verksamheten över 
förvaltnings- och myndighetsgränser  

 se till att dagbok förs varvid beslut och vidtagna åtgärder fortlöpande noteras. 
Av krisledningsplanen framgår att krisledningsgruppen är sammansatt av följande 
funktioner: 
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Funktion Ordinarie 

krisledningschef Kommunchef 

stabschef bildningschef 

kommunikationsansvarig kanslichef 

lägesbild- och omvärldsbevakning omsorgschef 

dokumentationsansvarig kommunsekreterare 

analysfunktion beredskapssamordnare 

IT-funktion IT-chef 

servicefunktion personalchef 

ekonomifunktion ekonomichef 

kontakperson POSOM  

kontaktperson FRG  

sakkunnig räddningstjänst 

sakkunnig kommunalteknik 

sakkunnig miljö 

sakkunnig övriga 

Källa: Tabell baserad på tabell i Krisledningsplanen 
Krisledningsplanen beskriver också vad varje funktion har för uppgifter.  

Kriskommunikation  
Krisledningsplanen beskriver att kriskommunikationsplaneringen primärt riktar sig till 
krisledningsgruppen, och kan användas när delar av verksamheten, eller hela 
verksamheten, är utsatt för hårt tryck eller av andra skäl behöver förstärkt och 
intensifierad kommunikation. Av planen framgår bland annat att:  

 kommunens krishantering har som mål att de som bor och vistas i kommunen 
under en kris upplever största möjliga trygghet och säkerhet 

 målgrupper för kriskommunikationen är kommunens medarbetare, allmänhet 
och media 

 informationen ska ges av ansvarig för den berörda verksamheten så långt det 
är möjligt 
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 kommunchef ansvarar för kriskommunikationsplanen och för genomförandet av 
de informationsinsatser som bedöms nödvändiga, samt för att det finns en 
bemannad kriskommunikationsgrupp 

 länets kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen, landsting, polisen och 
andra myndigheter tagit fram en regional krisinformationsstrategi för samordnad 
information till allmänheten. Övergripande beslut om informationssamordning 
och informationsstrategier ska fattas på samverkansmötena 

 intranätet ska innehålla en aktuell lägesrapport och ska utgöra de 
kommunanställdas primära informationskanal. Medarbetarmöten är ett viktigt 
komplement 

 webbplatsen är kommunens viktigaste externa kommunikationskanal. En 
särskild kriswebb kan aktiveras efter beslut av Informationsansvarig 

 kommunen vid behov/relevans ska samarbeta med de kommunala bolagen och 
förbunden och använda deras kommunikationskanaler 

 media är vidareinformatör. 
Det är av stor vikt att allmänhet och anställda får en allsidig och korrekt information om 
influensaepidemin både före, och under tiden, enligt pandemiplanen. Informationen 
skall anpassas och göras tillgänglig även för de grupper som inte förstår svenska, är 
hörselskadade eller på annat sätt inte kan tillgodogöra sig informationen. Det beskrivs 
vidare att lättillgänglig och korrekt information syftar till att minska människors oro. Av 
pandemiplanen framgår vidare att kommunens hemsida, dagstidningar och telefon är 
viktiga kommunikationskanaler.  

Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) och frivillig resursgrupp (FRG) 
POSOM-gruppen kan bli inkallad av Polisen, räddningsledaren, kommunens 
ledningsgrupp/kommunchefen. Krisledningsplanen beskriver att POSOM- gruppen (det 
hänvisas också till POSOM-grupperna i planen) har till uppgift att bistå med stöd och 
handledning till människor som har genomgått en olycka eller en kris. Gruppens uppgift 
består även i att utbilda, informera och att ge handledning till de personer som ingår i 
stödgruppen.  
Av krisledningsplanen framgår beskrivning av POSOM-ledningsgrupp. I 
ledningsgruppen ingår tjänsteman från individ- och familjeomsorgen 
(IFO)/omsorgsförvaltningen, kurator från bildningsförvaltningen, förbundschef för BRT, 
lokal representant från polismyndigheten, representant från vårdcentralen i Hällefors, 
representant från ett utpekat företag, samt kyrkoherden från Svenska kyrkan i 
Hällefors. 
Av krisledningsplanen framgår att kommunens krisledningsorganisation har mandat att 
begära hjälp av en frivillig resursgrupp (FRG) med resurspersoner från 
frivilligorganisationerna vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser.  
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Kommentar och bedömning  
Krisledningsplanen innehåller en tydlig beskrivning av krisledningsorganisationens 
uppbyggnad och funktionssätt med tydlig beskrivning av roller och ansvar i kommunen. 
Mot den bakgrunden gör vi bedömningen att det fanns en ändamålsenlig och 
dokumenterad krisledningsorganisation i kommunen. Däremot anser vi inte att 
krisledningsplanen är helt aktuell då dokumentet inte anpassats fullt ut efter nuvarande 
organisation. Detta gäller till exempel rollerna i POSOM:s ledningsgrupp. 
Vidare finner vi det ändamålsenligt att planen innehåller vägledning i krishantering vad 
gäller det initiala skedet av en kris eller extraordinär händelse. 
Krisledningsplanen och pandemiplanen beskriver kriskommunikation i Hällefors 
kommun kopplat till krisledning och pandemi. Vi anser att krisledningsplanen och 
pandemiplanen i stort innefattar en tydlig kommunikationsstrategi i förhållande till 
allmänhet, internt i kommunen och till samverkansparter. Dock anser vi att 
krisledningsplanen med fördel hade kunnat pekat ut samverkanspartner som tydligare 
målgrupp av kommunikationsstrategin.  

3.5 Kommunstyrelsens planering rörande hantering av 
extraordinära händelser 

Iakttagelser  
Avgörande för en god krishanteringsförmåga är att planering rörande hantering av 
extraordinära händelser tar utgångspunkt i en aktuell och ändamålsenlig 
styrdokumentation som på ett relevant och tydligt sätt beskriver roller, ansvar och 
aktiviteter.  
En kommuns krishanteringsförmåga är i allra högsta grad beroende av att berörda 
personer med centrala roller i krisledningsorganisationen både har kunskap och 
erfarenhet av att samfällt agera enligt fastställda utgångspunkter för 
krishanteringsarbetet. Därför behöver förståelsen för vad som konstituerar planering av 
extraordinära händelser breddas till att omfatta även utbildning och övning. Det är ur 
det perspektivet intressant att titta närmare på Hällefors kommuns utbildnings- och 
övningsplan.  
Enligt Hällefors kommuns krisledningsplan är den övergripande målsättningen att 
skapa en väl förberedd organisation som snabbt kan träda i funktion så att samordning 
av insatser och åtgärder kan utföras på ett effektivt sätt. Av krisledningsplanen framgår 
vidare att kommunen ska svara för att förtroendevalda och anställda får erforderlig 
utbildning för att kunna lösa sina uppgifter och att övning av kommunens krisledning 
och berörda förvaltningar sker regelbundet. Vikten om kunskap om samverkande 
parter, risker/sårbarheter betonas också och att övning sker utifrån det geografiska 
områdesansvaret. 
Krisledningsplanen beskriver vikten av att berörda känner till planen och dess syfte, 
organisation, roller, lokaler, sambandsmedel och utrustning med mera. Detta ska 
primärt säkerställas via genomgångar, utbildningar och övningar. Planen anger vidare 
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vilka utbildningar som skulle ha genomförts under perioden 2019-2020. Av 
beskrivningen framgår att följande utbildningar skulle genomföras under 2020:   

 kriskommunikation 

 länsövning 

 samverkan med FRG  

 totalförsvarsövning under 2020.  
Av reviderat styrdokument för kommunens krisberedskap 2019-2022 framgår också 
planering för mandatperioden. Vi noterar att planen för 2020 till exempel innefattar 
utbildning i stabsmetodik, WIS-utbildning, övningsutbildning, brandskyddsutbildning, 
signalskyddsutrustning. Det anges också planerade övningar kring totalförsvarsövning, 
och övning FRG.  
Av intervjuer framgår att tidigare beredskapssamordnare avslutat sin tjänst under våren 
2019 och att det varit ett glapp innan ny tillförordnad beredskapssamordnare tillträdde 
under hösten samma år. Rollen som tillförordnad beredskapssamordnare utgörs av 
kommunens samhällsstrateg.  
I våra intervjuer framförs vidare att krisledningsgruppen/staben haft stabsövningar 
under 2019 samt att det upplevdes finnas ett ändamålsenligt arbete inom gruppen 
innan pandemins utbrott. Under 2018/2019 genomgick krisledningsgruppen/staben 
även extern utbildning inom stabsmetodik enligt intervjuer.  
I våra intervjuer framkommer vidare att krisledningsorganisationen inklusive 
krisledningsnämnd deltagit i totaltförsvarsövning under hösten 2019, samt deltagit på 
ett par riktade utbildningar som Länsstyrelsen samordnade innan 
totalförsvarsövningen. 
Av intervju med kommunchef framgår synpunkt att Hällefors kommun hade en 
ändamålsenlig planering inom krisledning innan pandemin bröt ut.  

Kommentar och bedömning  
Med utgångspunkt från våra dokumentstudier samt genomförda intervjuer gör vi 
bedömningen att det vid tiden för granskningens genomförande, fanns en i huvudsak 
ändamålsenlig planering för krisledning i Hällefors kommun. Vi anser dock att det finns 
otydligheter beträffande den tillförordnade beredskapshandläggarens roll. 
Vi noterar dock att övnings-/utbildningsplaneringen kopplat till krisledningsplanen finns 
beskrivet, med olika innehåll, i olika styrdokument (både i krisledningsplanen och i 
reviderat styrdokument för kommunens krisberedskap 2019-2022), Vi anser att 
kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en enhetlig beskrivning av de övningar 
och utbildningar som ska genomföras. Vidare anser vi att styrdokumentet inte på ett 
tydligt sätt beskriver mål och syfte med utbildnings-/övningsverksamheten. 
I både krisledningsplanen och i det reviderade styrdokumentet för kommunens 
krisberedskap uppges utbildning och övning årsvis. För ökad tydlighet och överblick 
anser vi att dokumentet bör redovisa utbildnings- och övningstillfällen kvartalsvis. Detta 
skulle också leda till ökad kontinuitet i utbildnings- och övningsverksamheten.  
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Med utgångspunkt från våra dokumentstudier samt genomförda intervjuer gör vi 
bedömningen att det vid tiden för granskningens genomförande, fanns en i huvudsak 
ändamålsenlig planering för krisledning i Hällefors kommun. Vi anser dock att det finns 
otydligheter beträffande den tillförordnade beredskapshandläggarens roll. 

4 Slutsats och rekommendationer  
Utifrån granskningens syfte är det vår bedömning att kommunstyrelsen i stort har 
hanterat den uppkomna krisen i samband med pandemin på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån sitt ansvar vad gäller den förebyggande fasen. Med det sagt anser vi att struktur 
och innehåll i framförallt risk- och sårbarhetsanalysen bör anpassas utifrån Hällefors 
kommuns förutsättningar i högre grad, för att ge ökat stöd för en god 
förmågebedömning.  
Vi anser vidare att krisledningsplanens struktur med utpekade roller och ansvar kan ge 
goda förutsättningar för att hantera krisledningsarbetet under genomförandefasen. 
Vi noterar att övnings- och utbildningsverksamheten kopplat till krisledning finns 
beskrivet i två olika styrdokument och att beskrivningarna skiljer sig åt. Detta anser vi 
är en brist som kommunstyrelsen bör åtgärda. 
Med utgångspunkt från våra dokumentstudier samt genomförda intervjuer gör vi 
bedömningen att det vid tiden för granskningens genomförande, fanns en i huvudsak 
ändamålsenlig planering för krisledning i Hällefors kommun. Vi anser dock att det finns 
otydligheter beträffande den tillförordnade beredskapshandläggarens roll. 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— stärka strukturen i styrdokumentationen inom krisledning så att det av dokument 
tydligare framgår när och vilken formell instans som har antagit dokumenten. 

— stärka risk- och sårbarhetsanalysen och tydligare anpassa den utifrån Hällefors 
kommuns förutsättningar till exempel vad gäller samhällsviktiga verksamheter och 
dess kritiska beroenden.  

— tydligare beskriva planering av och syfte med utbildning och övning inom 
krisledning.   

— säkerställa att det finns en formellt utpekad roll som beredskapssamordnare eller 
liknande för att tydliggöra vem som är ansvarig för att driva säkerhetsfrågorna inom 
kommunen. 

 
  



 

 16 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Hällefors kommun 
 Granskning av kommunens förebyggande hantering av covid-19-krisen, 2020 
 
 2021-05-03 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Kristina Gyllenhammar  Andreas Wendin 
Kommunal revisor  Kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 







 

 17 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Hällefors kommun 
 Granskning av kommunens förebyggande hantering av covid-19-krisen, 2020 
 
 2021-05-03 

Bilaga 1 – Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser  
I sin vägledning för RSA har MSB angett vilka grundläggande delar som bör finnas 
med i en risk- och sårbarhetsanalys. De olika delarna återges nedan.  
Den första delen i RSA är riskidentifiering. Det handlar om att identifiera tänkbara 
scenarion genom att både se till tänkbara riskkällor och riskscenarion. Ett exempel på 
en riskkälla är en cistern med giftig gas där ett möjligt riskscenario är ett utsläpp av 
denna gas. Tillsammans med ovanstående bör även finnas beskrivet hur 
identifieringen togs fram. Enligt MSB bör arbetet med riskidentifiering samordnas 
utifrån flera lagstiftningar och övriga delar i det systematiska säkerhetsarbetet för att 
vara så effektivt som möjligt. För kommuner med ett geografiskt ansvarsområde är 
riskidentifieringsdelen extra viktig och kan med fördel samordnas med arbetet som 
ligger till grund för kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO).  
Nästa steg är riskanalys med syfte att besvara följande frågor: vad kan hända, varför 
kan det inträffa och hur ofta samt vilka blir konsekvenserna för samhället? De scenarier 
som identifierats tidigare bedöms nu utifrån hur troliga de faktiskt är och hur allvarliga 
eventuella konsekvenser är. Konsekvenserna är kopplade till de värderingar som 
analysen bygger på, exempelvis att värna befolkningens liv och hälsa. Detta innebär 
t.ex. att ett scenario som skadar befolkningens liv och hälsa kommer att anses som 
värre än ett som skadar egendom och miljö. Bedömningen av tänkbara scenarion och 
dess sannolikheter är viktiga underlag för riskbedömningen.  
Efter riskanalysen ska en riskutvärdering göras som innebär att verksamheten ska 
bedöma om en viss risknivå är acceptabel eller inte. Fördelar och nackdelar med de 
föreslagna åtgärderna analyseras för att avgöra om åtgärderna bör genomföras. Enligt 
MSB bör utgångspunkten vara hur mycket den föreslagna åtgärden reducerar risken i 
förhållande till de kostnader som åtgärden innebär (kostnadsnyttoperspektiv). Det är 
lämpligt i riskutvärderingen att utgå från riskanalysens tre frågor och se hur åtgärden 
påverkar svaren.  
Det sista steget i RSA består av sårbarhetsanalysen. En sårbarhetsanalys syftar till att 
detaljerat analysera hur allvarligt och omfattande en specifik händelse påverkar 
samhället eller den egna organisationen. Till skillnad från riskanalysen sker 
sårbarhetsanalysen med avseende på ett specifikt riskscenario som identifierats och 
sårbarheten granskas på ett mer detaljerat plan. Tyngdpunkten är att analysera 
konsekvenserna av en viss händelse och hur organisationen hanterar, motstår och 
återhämtar sig från denna.   
Enligt MSB:s Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser bör viktiga 
samhällsfunktioner alltid ha en beredskap för och en förmåga att hantera allvarliga 
händelser. När något sådant inträffar måste olika funktioner på olika samhällsnivåer 
aktiveras för att undvika en kris och återställa funktionaliteten. På så sätt underlättas 
samhällets förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris.  
Vissa verksamheter är särskilt betydelsefulla för en befolkning, exempelvis individens 
liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt grundläggande värden. Enligt MSB:s 
vägledning är dessa verksamheter därmed nödvändiga eller mycket väsentliga för 
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samhällets förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser och kriser. 
Varje sådan samhällsviktig verksamhet bör därför vara så robust och upprätthålla en 
sådan kontinuitet att den alltid kan fortgå, åtminstone på en miniminivå (grundläggande 
säkerhetsnivå, GSN), oavsett händelser eller tillstånd i samhället. 
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1 Sammanfattning 

Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Hällefors kommun fått i uppdrag att granska 
kommunens hantering av konsekvenserna av covid-19-pandemin. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Då granskningen inte kunde slutföras innan 
ansvarsprövningen avseende år 2020 kommer granskningen att utgöra underlag inför 
2021 års ansvarsprövning. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har hanterat den 
uppkomna krisen i samband med coronavirusets utbrott på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån sitt ansvar. Delrapport 1 har tidigare belyst kommunstyrelsens roll utifrån 
planeringsfasen. Denna rapport syftar till att belysa kommunstyrelsens ansvar under 
genomförandefasen. 

Utifrån granskningens syfte är det vår bedömning att kommunstyrelsen delvis har 
hanterat krisen ändamålsenligt utifrån sitt ansvar. Det ska dock framhållas att 
pandemin inneburit en extraordinär situation som varit svår att förutse. 

Vår granskning konstaterar att krishanteringsarbetet i stort organiserats utifrån aktuell 
krisledningsplanering. Dock noterar vi att staben aktiverats relativt sent in i pandemin 
(drygt en månad efter konstaterad smittspridning i Sverige). Underlag i granskningen 
indikerar att det i praktiken inte funnits någon tydlig kommunikationsstrategi vare sig i 
förhållande till allmänhet, internt i kommunen eller till samverkansparter. Detta anser vi 
vara en brist.  

Vi anser att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att det inom omsorgsverksamheten 
vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att till exempel kartlägga och begränsa 
smittspridningen inom såväl hemtjänst som vid kommunens särskilda boenden. Vissa 
åtgärder som införts anser vi vara ändamålsenliga till exempel vad gäller samordning 
och fördelning av skyddsutrustning. Dock anser vi att andra underlag i granskningen 
(såsom begäran om åtgärd från skyddsombud och resultat från IVO:s tillsyn) indikerar 
att de åtgärder som vidtagits i verksamheten under pandemin inte har varit tillräckliga. 

Vi noterar att Hällefors kommun infört besöksförbud inom kommunala verksamheter 
innan det nationella beslutet om besöksförbud fattades. I efterhand har sådant 
besöksförbud konstaterats vara en avvikelse från gällande lagstiftning. 

Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— säkerställa att kriskommunikationen samordnas och praktiskt tillämpas i enlighet 
med befintlig kriskommunikationsstrategi  

— fortsatt verka för att säkerställa efterlevnad av hygienrutiner efter pandemin 

— verka för att det tillsammans med regionen sker en utvärdering vad gäller 
patientrelaterade och medicinska frågor 

— när det är befogat, verka för att krisledningsstaben aktiveras i ett tidigt skede  

— verka för att beslutslogg förs vid krisledningsstabens möten. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Hällefors kommun fått i uppdrag att granska 
kommunstyrelsens/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av det nya 
coronavirusets spridning. Granskningen ingår i revisionsplanen 2020.  

Den 10 mars 2020 förklarade Folkhälsomyndigheten att det föreligger mycket hög risk 
för samhällsspridning av covid-19. Från och med denna tidpunkt inträder det svenska 
samhället i tillstånd av tilltagande kris. Covid-19 har under våren 2020 kommit att 
påverka samhällets alla sektorer på ett genomgripande sätt. Offentlig sektor är satt 
under hård press. Hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten, kommunikationer, 
infrastruktur, logistik, varuförsörjning med mera har eller kommer att få stora 
utmaningar med anledning av situationen. Sektorn hade redan tidigare behov av stora 
effektiviseringar och omprioriteringar eftersom skatteintäkterna inte svarar mot 
kostnadsutvecklingen som följer av nuvarande arbetssätt och en kris av denna kaliber 
sätter än högre press på verksamheterna.  

En god krisberedskap är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska stå väl 
rustade inför extraordinära händelser och klara av att hantera krissituationer. Kvaliteten 
och uthålligheten i denna beredskap är dock i stor utsträckning avhängig kommunen 
krishanteringsförmåga när det gäller att möta extraordinära händelser eller allvarliga 
störningar. Av litteraturen framgår att krishanteringsprocessen kan delas in i fyra 
övergripande faser – förebyggande, beredskap, respons och återhämtning. Vanligtvis 
ligger fokus i granskningar som berör frågor om säkerhet och beredskap på faserna 
förebyggande och beredskap.  

Utbrottet av covid-19 kan betraktas som en extraordinär händelse. Som extraordinär 
händelse betraktat skiljer den sig dock markant från till exempel en terroristattack, 
naturkatastrof eller omfattande olycka i det avseendet att där är förloppet ofta mycket 
hastigt. Det pågående virusutbrottet är tvärtom mycket utdraget i tid vilket medger en 
nästan unik möjlighet att medan krisen är i vardande öka kunskapen och lärandet inför 
kommande kriser genom en granskning hur ansvariga styrelser och nämnder hanterar 
den pågående situationen.   

Revisorerna gör därför bedömningen att det är angeläget att i så nära anslutning till 
krisen som möjligt granska kommunstyrelsens krishanteringsförmåga under covid-19-
krisen 2020.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Det övergripande syftet med granskningen är att ge underlag för att bedöma om 
kommunstyrelsen hanterat den uppkomna krisen i samband med spridningen av 
coronaviruset, på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar.   

Delrapport 1 avsåg kommunstyrelsens ansvar för planering/beredskapsfasen. Denna 
rapport, delrapport 2, avser kommunstyrelsens ansvar under faserna 
respons/genomförande samt återhämtning.  

Revisionsfrågorna finns i bilaga A.   
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Granskningen avgränsas till åtgärder och planering med hänsyn till krisarbetet kopplat 
till covid-19.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

⎯ Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. (LEH) 

⎯ MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser. 

⎯ MSB:s Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser. 

⎯ Reglementen för kommunstyrelsen och krisledningsnämnd.  

⎯ Övriga regler, policys och riktlinjer för krisberedskap för kommunen.  

2.3 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser kommunstyrelsen/krisledningsnämnden. 

2.4 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av sammanträdesprotokoll, 
rutiner och riktlinjer samt övriga relevanta dokument. 

Intervjuer har genomförts med politiker samt berörda tjänstepersoner. 

Granskningen har genomförts av Kristina Gyllenhammar, kommunal yrkesrevisor. 
Andreas Wendin har medverkat utifrån sin roll som kundansvarig.  

Rapporten är faktakontrollerad av beredskapssamordnare/samhällsstrateg, HR-chef 
och tf. socialchef. Ny kommundirektör har tillträtt efter genomförda intervjuer och har 
valt att inte medverka i faktakontrollen. 
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3 Resultat av granskningen 

Fas 2 – Respons  

Granskningens fas 2 syftar till att granska Hällefors kommuns hantering av covid-19-
krisen under genomförandefasen.   

3.1 Övergripande hantering av kommunstyrelsen 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva den övergripande hanteringen av 
kommunstyrelsen gällande organisation, roller, ansvar och kommunikation utifrån 
revisionsfrågorna. 

3.1.1 Aktivering av krisledningsnämnd och organisation 

Iakttagelser  

Som framgår av delrapport 1 anger kommunens krisledningsplan att 
krisledningsorganisationen består av krisledningsnämnd (som består av 
kommunstyrelsen) samt krisledningsgrupp (som huvudsakligen utgörs av kommunens 
ledningsgrupp). 

Krisledningsnämnd 

I granskningen framkommer att krisledningsnämnden hittills inte aktiverats under 
pandemin då ledande politiker och tjänstepersoner ansett att ordinarie organisation har 
kunnat hantera situationen.  

I mitten av mars fattade kommunstyrelsens ordförande beslut att verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar i Hällefors kommun ska i tillämpliga delar följa de råd och 
rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, MSB och andra myndigheter 
som har regeringens uppdrag att utfärda anvisningar i förhållande till utbrottet av 
Coronavirus. Av beslutet framgår att det även omfattar sådana rekommendationer som 
innebär att verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet påverkas.  

Krisledningsgrupp 

Krisledningsplanen anger att krisledningsgruppen ska bestå av följande funktioner, 
men att det ska finnas flexibilitet att bemanna organisationen utifrån uppkomna behov:   

⎯ krisledningschef 

⎯ stabschef samt två reserver 

⎯ kommunikatör samt två reserver  

⎯ tjänsteperson med ansvar för dokumentation samt två reserver  

⎯ tjänsteperson med ansvar för ekonomi 

⎯ analysfunktion, tre personer 

⎯ omsorgsansvarig samt en reserv 
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⎯ bildningsansvarig samt en reserv 

⎯ HR ansvarig samt en reserv 

Av intervjuer framgår att krisledningsgruppen sammankallades 2020-04-07 och att 
gruppens sammansättning inte speglade de roller som krisledningsplanen angivit.   

Av intervjuer framgår vidare att det funnits tydliga gränsdragningar mellan verksamhet 
och krisledningsgruppen utifrån ansvarsprincipen (verksamheterna har varit ansvariga 
för sina beslut, men besluten har förankrats och diskuterats inom staben). Det uttrycks 
dock i intervjuer att det funnits otydligheter i gränsdragningen mellan stabschef och 
kommundirektör/krisledningschef. 

Frekvens av stabsmöten har anpassats utifrån behov. Av stabens minnesanteckningar 
från juni 2020 framgår att staben försattes i viloläge utan att avvecklas. Det bekräftas i 
intervjuer att staben var vilande till oktober, då den återupptogs i samband med ökad 
smittspridning.   

Dokumentation 

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av kommunstyrelsens protokoll mellan 
mars-dec 2020 som vi redogör för övergripande nedan: 

⎯ 31 mars: kommunchef informerade kring kommunförvaltningens arbete vad 
gäller utbrottet av coronavirus till exempel vad gäller samverkan och utredning 
av samhällsviktiga funktioner. Det beskrevs också att det fanns en betydande 
sjukfrånvaro, främst inom omsorgsverksamheterna, samt risk för brist på viss 
skyddsutrustning. 

⎯ 20 maj: kommunchef och ekonomichef redogjorde för hur covid-19 påverkar 
kommunens ekonomi.  

⎯ 16 juni: kommunchef informerade kort om hur kommunen arbetade med 
hanteringen av covid-19 samt för sommarplaneringen. Socialchef informerade 
om status kring smitta, läget avseende skyddsutrustning och samarbetet med 
regionen. Skolchef informerade om skolavslutningarna och näringslivsstrateg 
informerade om enkätresultat som gjorts kring hur kommunens företag 
påverkats av pandemin.  

⎯ 1 september: redovisning kring hur covid-19-pandemin påverkat kommunens 
ekonomi.  

⎯ 6 oktober: kommunchef informerade kort kring covid-19 och beskrev att ingen 
smitta funnits i verksamheterna sedan våren. 

⎯ 15 dec: kommunchef informerade kort om krisledningsorganisationen. 

Det framgår inte av kommunstyrelsens protokoll att några enskilda beslut med 
hänvisning till covid-19-pandemin fattats under 2020. 

Stabsmöten har dokumenterats genom minnesanteckningar, men ingen beslutslogg 
har förts.  
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Inom ramen för granskningen har vi tagit del av ett antal minnesanteckningar mellan 
april-juni 2020 och kan konstatera att de innehåller bland annat lägesbilder för omsorg 
och bildning, samt övrig information.  

Kommentar och bedömning 

Vår uppfattning är att krisarbetet i stort organiserats utifrån krisberedskapsplanen. 

Mot bakgrund av vad som beskrivits i intervjuer gör vi bedömningen att 
krisledningsorganisationens roller, funktioner och mandat i stor utsträckning varit tydligt 
utpekade, med undantag för gränsdragningen mellan stabschef och krisledningschef.  
Vi anser att kommunstyrelsen bör verka för att gränsdragningen kring roller och ansvar 
mellan stabschef och krisledningschef förtydligas framgent. Vi anser vidare att en 
”beslutslogg” hade kunnat underlätta kontinuerlig uppföljning inom stabsarbetet.  Vi 
noterar vidare att kommunen gick upp i stabsläge drygt en månad efter pandemins 
utbrott i Sverige.  

Vi anser att det är ändamålsenligt att det redovisats lägesbilder från verksamheterna 
under stabsmötena, liksom att det funnits utrymme för att hantera övrigt anknytande 
frågor.  

Vi noterar att den ordinarie organisationen varit gällande under pandemin enligt 
ansvarsprincipen.  

3.1.2 Kommunikationsstrategi 

Intern kommunikation 

Av intervjuer framgår att krisledningsgruppen/staben har haft en egen mail-grupp för att 
underlätta dess interna kommunikation. Vidare framkommer det i våra intervjuer att 
sidor på intranätet har anpassats för att ge information till medarbetare.   

I mitten av mars skickade kommunchef ut information till de anställda om arbetsmiljö 
och arbetsrätt samt om åtgärder som bör vidtas för att minska smittspridning.  

Extern kommunikation 

Det uppges i intervjuer att kommunens websida utgjort den primära 
informationskanalen för kommunens invånare. 

I våra intervjuer ges bilden att det i praktiken inte funnits någon tydlig 
kommunikationsstrategi vare sig i förhållande till allmänhet, internt i kommunen eller till 
samverkansparter.  

Kommentar och bedömning 

Vi anser att det är ändamålsenligt att kommunstyrelsen gjort insatser för 
kommunikation och information under pandemin till exempel via intranät och hemsida.  

Som framgår ovan uttrycks det dock i våra intervjuer att det i praktiken inte funnits 
någon tydlig kommunikationsstrategi vare sig i förhållande till allmänhet, internt i 
kommunen eller till samverkansparter. Denna avsaknad av tydlig 
kommunikationsstrategi anser vi vara en brist.   
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Vi anser att kommunstyrelsen bör säkerställa en tydligare kommunikationsstrategi i det 
fortsatta krisberedskapsarbetet. En tydlig kommunikationsstrategi bör utgöra stöd både 
för intern- och extern kommunikation och kan potentiellt underlätta hanteringen av en 
extraordinär situation.  

3.2 Kommunstyrelsen – omsorgsverksamheten  

Iakttagelser  

3.2.1 Övergripande ledning 

Av intervjuer framgår att det skett byte av socialchef under pandemin. Nuvarande 
tillförordnad chef som vi intervjuat i granskningen tillträdde sin tjänst vid årsskiftet 
2020/2021 och har under pandemins tidigare fas haft en annan roll inom kommunen.   

Det beskrivs i intervjuer att omsorgsverksamheten gick upp i stabsläge 7 april 2020. Då 
fattades beslut att stabsmöte skulle hållas varje dag med MAS, enhetschefer och 
socialchef. I slutet av maj avslutades stabsmötena inom omsorgsverksamheten, men 
återupptogs i januari 2021 igen efter behov på grund av ”den andra smitt-vågen”. 
Sedan januari 2021 har staben möten tre gånger i veckan för att stämma av bland 
annat nuläge, eventuella problem och helgplanering.  

Av intervjuer framgår lite olika synpunkter huruvida roller och ansvar inom 
omsorgsverksamhetens stab varit tydliga eller inte. Dock betonas att samarbetet varit 
ändamålsenligt inom gruppen. 

Av intervjuer med ny socialchef framgår att det inte funnits beslutslogg eller 
minnesanteckningar till omsorgsverksamhetens stabsmöten. Det beskrivs att det 
framförallt förts muntliga diskussioner inom gruppen och gemensam löpande 
problemlösning. 

Kommentar och bedömning 

Vi noterar att kommunen och omsorgsverksamheten gick upp i stabsläge drygt en 
månad efter pandemins utbrott i Sverige.  

Det har beskrivits i granskningen att det funnits otydligheter kopplat till ansvar och roller 
inom omsorgsverksamhetens stab. Vi anser att kommunstyrelsen bör säkerställa att 
detta förtydligas internt.  

Vi anser vidare att det är en stor brist att stabsarbetet inom omsorgsverksamheten inte 
har dokumenterats. 

3.2.2 Skyddsutrustning 

Det framgår i intervjuer att det skett olika åtgärder inom kommunen för att säkerställa 

försörjning av skyddsutrustning utifrån de behov som uppstått inom äldreomsorgen 

sedan pandemins utbrott. Dessa åtgärder kommer vi att redovisa i detta avsnitt.  

I våra intervjuer framkommer att tillgången till skyddsutrustning minskade märkbart i 

samband med pandemins utbrott. Detta på grund av att ramavtalsleverantörer inte 
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kunde leverera utifrån verksamheternas behov. För att överblicka tillgänglig 

skyddsutrustning började verksamheterna föra en gemensam sammanställning över 

tillgänglig skyddsutrustning och hela ledningsgruppen uppges ha haft god 

samarbetsvilja kring att fördela tillgänglig utrustning. Initialt samordnades 

egentillverkning av visir inom kommunen. 

Av intervjuer framgår att några centrala tjänstepersoner fick i uppdrag i början av april 

att undersöka märkningskrav inom skyddsutrustning, och att handla in 

skyddsutrustning som ett led i att säkra skyddsutrustning. Materialet lagrades sedan i 

ett internt centrallager som enhetschefer kunde beställa från vid behov. Den centrala 

samordningen av skyddsutrustningen pågick enligt intervjuer mellan mitten av april till 

sommaren 2020, och avslutades i samband med att tillgången ökade på marknaden 

igen. Då återupptog verksamheterna arbetssättet med att beställa skyddsutrustning 

själva, men hade fortsatt möjlighet att beställa av centrallagret vid behov.      

Det uttrycks i intervjuer att skyddsutrustning alltid funnits tillgänglig i någon form. 
Kvaliteten på den tillgängliga utrustningen uppges dock ha varit varierande.  Dock 
beskrivs det att engångsvisir har återanvänts efter rengöring i verksamheterna om det 
inte funnits fler att tillgå. I övrigt nämns att verksamheter haft personliga visir under 
pandemin som de rengjort själva.  

Av våra intervjuer framgår vidare att personal på vissa håll har använt skyddsutrustning 

i större utsträckning än vad som varit motiverat. Detta på grund av rädsla och oro för 

smitta från brukare. Däremot uppges att personalen inte vidtagit motsvarande typ av 

försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning sinsemellan.   

Rutiner 

Under pandemin har olika rutiner och riktlinjer tagits fram både av kommunen och av 

regionen. Vi ger några exempel på det nedan: 

⎯ av intervjuer framgår att planerare inom socialtjänsten har lagt in extra tid i 

planeringssystemet för att ge medarbetare tid för att använda 

skyddsutrustningen, samt att enhetschefer har fått riktlinjer kring hur 

skyddsutrustning ska användas.  

⎯ riktlinjer vid utbrott av Covid-19 för insatser inom vård- och omsorg (mars 2020) 

⎯ lokal rutin för skyddsutrustning har tagits fram av 

kommunledningsförvaltningen. Rutinen beskriver i huvudsak att visir 

rekommenderas som extra åtgärd vid nära vård- och omsorgsarbete för 

att minska smittspridning från personal till äldre vårdtagare och 

patienter. Rutinen beskriver också att samtlig personal ska använda 

visir i möte med omsorgstagare om mötet sker på en meters avstånd 

eller närmare. Det beskrivs också att enhetschefer tillsammans med 

skyddsombud alt. arbetsplatsombud hade upprättat rutin för hantering 

och förvaring av personliga visir (mitten av maj 2020) 
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⎯ checklista för smitta och hur risker hanteras i verksamheten som skulle 

användas av chef och skyddsombud (mars 2020). 

⎯ handlingsplan för smitta och hur risker hanteras i verksamheten för chefer 

(mars 2020) 

⎯ prioriteringar för sjuksköterskor vid krissituation (mars 2020) 

⎯ riskbedömning/riskanalys för att förhindra smittspridning av coronavirus inom 

kommunerna - rekommendation från MAS (november 2020) 

⎯ rutin för information till stab (april 2020) 

⎯ rutin för daglig information och avstämning (mars 2020) 

⎯ rutin för rapportering och leverans av skyddsutrustning (datum saknas) 

⎯ inventering och beställningsformulär för skyddsutrustning (maj 2020) 

⎯ riktlinje vid utbrott av coronavirus, Covid-19 (mars 2020)  

⎯ handlingsplan för att minska risken för smittspridning av COVID-19-virus genom 

telefonkontakt till omsorgstagare innan hembesök (april 2020) 

⎯ instruktion för rengöring av paddor/plattor, mobiltelefoner och nycklar (datum 

framgår inte) 

⎯ kontrollfrågor för att minska smittspridningen (april 2020) 

⎯ rutin för hälsostatus vid besök hos omsorgstagare inom vård och 

omsorgsboende, hemsjukvård, hemtjänst, boendestöd samt gruppbostad LSS. 

(maj 2020)  

⎯ rutin för coronavirus (maj 2020) 

⎯ vårdhygienisk riktlinje avseende visir vid vård och omsorg av Region Örebro 

(november 2020) 

⎯ informationsdokument kring material i centralförråd (april 2020).  

Riskbedömningar 

I mars gjordes det en central riskbedömning för covid-19 för all personal inom 

omsorgen som vi har tagit del av inom ramen för granskningen. Vi noterar att brist på 

skyddsutrustning inte identifierats som en risk den centrala riskbedömningen.  

Av Risk och konsekvensanalys inför smittspridning Corona som också upprättats i 

mars anges att brist på skyddsutrustning är en risk. 

Riskbedömningar gjordes också för distriktsarbetsterapeuterna, hjälpmedelsombud, 

sjuksköterskor och rehabiliteringsundersköterskor i mars. Av intervjuer framgår att 

riskbedömningar gjorts vid avvikelser inom de olika enheterna.  



 

 10 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Hällefors kommun 

 Granskning av kommunens hantering av covid-19-krisen under genomförandefasen, 2020 

 

 2021-05-03 

Kommentar och bedömning 

Utifrån de underlag vi har tagit del av, och utifrån vad som beskrivits i intervjuer, så 
anser vi att kommunstyrelsen delvis har vidtagit åtgärder för att säkerställa 
skyddsutrustning.  

Vi noterar att insatser gjorts för att skapa samordning kring inköp och centrallager inom 
kommunen vilket vi anser vara ändamålsenligt. Dock anser vi att underlag i 
granskningen tyder på att det funnits otydligheter inom kommunen kring vilken 
skyddsutrustning som gäller. Vår bedömning är att det är en brist, som potentiellt hade 
kunnat eliminerats via en tydligare intern kriskommunikationsstrategi.   

Vi anser också att underlag indikerar att det funnits viss brist av skyddsutrustning under 
pandemin, då till exempel skyddsutrustning fått återanvändas. 

Mot bakgrund av ovanstående gör vi bedömningen att kommunstyrelsen delvis arbetat 
på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa försörjning av skyddsutrustning utifrån de 
behov som uppstått inom äldreomsorgen sedan pandemins utbrott. 

3.2.3 Arbetsmiljö 

Tillgång och användning av skyddsutrustning är en del av att skapa en säker 

arbetsmiljö under en pandemi. Av intervjuer framkommer att det periodvis varit mycket 

diskussioner om i vilken utsträckning som visir skulle användas (alltid, eller bara vid 

misstänkt eller bekräftad smitta), samt kring användandet av munskydd.  

Vi har tagit del av en begäran från skyddsombud om åtgärd enligt 6 kap. 6a § 
arbetsmiljölagen. Begäran om åtgärd lämnades in i april 2020 och gäller åtgärder vid 
ett av kommunens boenden. I begäran framgår önskemål om att: 

⎯ skyddsutrustning ska finnas på varje arbetsplats och till varje medarbetare 

⎯ säkerställa att medarbetarna ska veta vilken skyddsutrustning som ska 
användas 

⎯ rätt skyddsklass på skyddsutrustning ska säkerställas. Minsta skyddsklass för 
munskydd i vård- och omsorgsarbete med misstänkt smitta eller konstaterad 
smitta är FFP2/FFP3. 

Av begäran framgår vidare att medarbetare fått arbeta utan skyddsutrustning där det 
funnits brukare med symptom vilket föranlett begäran. Hällefors kommun har 
återkopplat på begäran. 

Av intervjuer framgår att det funnits stor oro bland personalen under pandemin och viss 
personal har vägrat vårda smittade personer. Som ett led i att mildra oron beskrivs det 
att närvarande ledarskap tillämpats för att öka trygghet i personalgrupper. Det nämns 
också att närvarande ledarskap varit viktigt vid skiftbyte av personal för att till exempel 
säkerställa att personalen känt sig frisk och för informationsutbyte. Enhetschefer 
beskriver också i intervjuer att det funnits ett stort kollegialt stöd, vilket underlättat 
deras arbetsmiljö. 

Riktlinjer har tagits fram inom verksamheterna i samråd med MAS som vi redovisat för i 
tidigare avsnitt i rapporten. Det uttrycks i intervjuer att de centrala riktlinjerna skulle 
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kompletteras med verksamhetsanpassade rutiner utifrån verksamheternas olika 
förutsättningar.  

Som ett led i att säkra arbetsmiljö har personal inom omsorgen erbjudits vaccination i 
samverkan med regionen. Vår granskning kommer dock inte att utvärdera 
vaccinationsprocessen.  

Av intervjuer framkommer att efterlevnad av social distansering har varit en utmaning 
under pandemin, trots att olika åtgärder gjorts med att göra avgränsningar i lokaler. 
Enligt MAS har enhetschefer haft ansvar att ta fram egna rutiner utifrån lokalernas olika 
förutsättningar.  

Digitala mötesforum har tillämpats vid till exempel verksamhetsmöten och information 
till personal har förmedlats via till exempel e-post, post i postfack, och via möten. 
Varierande grad av IT-vana har dock nämnts i intervjuer som en utmaning, i synnerhet 
då informationsflödet varit stort under pandemin. 

Under mars 2021 togs det fram ett dokument som beskriver systematiskt 
arbetsmiljöarbete vid covid-19. Av faktakontrollen framgår synpunkt att dokumentet 
togs fram i sin första version i mitten av mars 2020, och därefter reviderats ett antal 
gånger utifrån nya fakta från myndigheterna.  

Kommentar och bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis arbetat på ett ändamålsenligt sätt i syfte 
att säkerställa en säker arbetsmiljö. Vi gör vår bedömning utifrån att initiativ tagits till att 
ta fram rutiner och riktlinjer för åtgärder under pandemin, vilket vi anser vara 
ändamålsenligt. Däremot noterar vi att efterlevnad av social distansering varit en 
utmaning under pandemin. Vi anser att informations- och kommunikationsinsatserna 
under pandemin hade kunnat stärkas ytterligare som ett led i att säkerställa en säker 
arbetsmiljö. 

Vi anser vidare att det finns en risk för att kommunstyrelsen inte säkerställt 
skyddsutrustning i tillräcklig omfattning under pandemin.  

3.2.4 Bemanning 

Av intervjuer framgår att det emellanåt varit mycket hög personalfrånvaro inom såväl 
kommunen i sin helhet som inom omsorgsverksamheten. Det beskrivs att det har varit 
en utmaning att få ihop personal, men att bemanningssituationen alltid löst sig genom 
till exempel att tillgänglig personal fått arbeta mer än planerat.  

För att tillgängliggöra mer personal nämns det i intervjuer att några frivilliga 
förflyttningar från andra verksamheter till hemtjänsten gjorts, då hemtjänsten periodvis 
haft stort personalbortfall. Sjuksköterskor nämns också ha haft extra hög 
arbetsbelastning under pandemin, men verksamheten har inte hyrt in sjuksköterskor. 

Det uppges i intervjuer att översyn av bemanningssituationen gjorts på morgonmöten 

inom verksamheterna. Efter morgonmötena inom verksamheten hade chefer sedan 

möte med socialchef och MAS. Bemanningssituationen diskuterades dagligen på 

morgonavstämningsmötena enligt intervjuer.  
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Av våra intervjuer framgår det att det främst har varit vid två tillfällen som 

smittspridningen bland personalen varit hög. Dock har bemanning varit en utmaning 

inom samtliga verksamheter på grund av restriktionerna att vara hemma vid minsta 

symtom.  

Det framkommer vidare i intervjuer att chefer haft beredskap på helger för att finnas 

som stöd kring frågor bland annat vad gäller bemanning.  

Som ett led i att omprioritera resurser inom verksamheten framgår det i intervjuer att 

frivilliga aktiviteter vad gäller dagverksamhet och anhörigstöd stängdes ned mellan 

mitten av april till mitten av augusti för att både kunna omfördela personal och minska 

smittotillfällen inom verksamheten. Dock har vi inte tagit del av något sådant beslut 

inom granskningen och beslutet är inte dokumenterat i kommunstyrelsens protokoll för 

perioden. 

Enligt tillförordnad socialchef har det gjorts insatser för att anpassa bemanningen 

under covid-19. Till exempel beskrivs det att insatser gjordes för att skapa ett covid-

team för att säkerställa att bara några i personalen hanterade smittade 

brukare/misstänkt smitta under april. I maj och framåt flyttade smittade brukare på 

frivillig basis till deras enhet. Dock nämns det att patienter fått omfördelas till andra 

enheter vid sjukdom hos covid-teamet. Det framgår att det funnits god samarbetsvilja 

inom verksamheten för att säkerställa uppdragets genomförande.  

Det pågår ett arbete med omfallsplanering1 i kommunen som beskriver hur 

omfallsplanering ska ske i händelse av stort personalbortfall inom Hällefors kommuns 

verksamheter. Arbetet är inte färdigställt vid granskningens genomförande. 

Kommentar och bedömning  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen, sedan pandemins utbrott, till viss del 
arbetat ändamålsenligt med att säkerställa bemanning inom omsorgsverksamheten. 

I granskningen framförs att arbetsbelastningen emellanåt har varit mycket stor på 
tillgänglig personal. Vi noterar också att den största smittspridningen inom Hällefors 
kommuns omsorgsverksamhet skett inom personalen.  

Vi noterar att arbetet med omfallsplanering inte är färdigställt inom kommunen. 

Vi är ödmjuka inför att den extraordinära situationen har inneburit extraordinära 
påfrestningar. Med detta i beaktande gör vi ändå bedömningen att kommunstyrelsen 
skulle kunna ha begärt mer stöd kring bemanningsfrågorna för att ha en mer 
balanserad bemanningssituation. 

 
1 Att planera och ha beredskap för oväntade situationer, till exempel snabba väderförändringar eller 
uppkomna nödsituationer. (Käla: Försvarsmakten) 



 

 13 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Hällefors kommun 

 Granskning av kommunens hantering av covid-19-krisen under genomförandefasen, 2020 

 

 2021-05-03 

3.3 Frågor avseende insatser rörande kommunens äldreboenden 
samt hemtjänst 

3.3.1 Hantering av smittspridning och besök 

Överblick av smittspridning 

För att få en överblick över smittad personal och smittade brukare gjordes en 
uppföljning både bland brukare och personal kring misstänkt smitta, konstaterad smitta 
och antal provtagna. Denna uppföljning uppges ha startats i mars/april, med undantag 
för viss uppföljning som började i maj. Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) har 
sedan återrapporterat informationen till regionen, samt informerat regionen om det 
funnits brist på skyddsutrustning. Sedan vaccinationsprocessen startade i dec/januari 
2021 har också MAS rapporterat kring antal vaccinerade. 

Efterlevnad av hygienrutiner har visat sig varit extra viktigt under pandemin på grund av 
dess smittsam karaktär. Av intervjuer med MAS framgår att detta område inte fungerat 
helt tillfredsställande innan pandemin utbröt, men beskrivs ha stärkts under pandemin. 
Detta märks till exempel genom att det inte funnits några fall av calicivirus under 
pandemin. 

Konstaterad smitta 

Av intervjuer framgår att smitta funnits i kommunala verksamheter under pandemin. 
Det uttrycks vidare att det funnits fall av smitta vid tillfällen då brukare kommit till 
verksamheten från andra instanser, utan att invänta svar från covid-testning. Dock 
beskrivs det att smittan i de fall isolerats för att begränsa smittspridning bland andra 
brukare och att rutinenen skärpts vad gäller hur länge personen ska hållas isolerad.  

Smittspridningen bland de kommunala verksamheterna uppges snarare ha varit högre 
bland personalen än bland brukare.  

Som vi tidigare beskrivit i granskningen skapades ett covid-19-team som skulle 
ansvara för omvårdnad av misstänkt smittade och smittade brukare. Teamet erhöll 
utbildning från vårdhygien Region Örebro till exempel vad gäller användning av 
skyddsutrustning. Grundtanken var att smittade brukare skulle flytta till covid-
avdelningen på frivillig basis. Teamet var igång under elva månader drygt och 
upplöstes i mars 2021.  

Vid det andra utbrottet i januari 2021 så framgår i intervjuer att teamets resurser inte 
räckte till. Utifrån det skapades egna covid-team inom hemtjänst så att inte all personal 
arbetade nära smittade eller misstänkt smittade brukare.   

Åtgärder har gjorts enligt intervjuer för att öka personalkontinuiteten inom 
verksamheterna som ett led i att minska smittspridning. Då personalbristen varit som 
störst kunde inte detta göras i önskvärd utsträckning enligt intervjuer. Vissa 
enhetschefer uttrycker dock i intervjuer att de inte fullt ut begränsat vilken personal som 
skulle arbeta med smittade, då de utgått från att all personal känner till rutiner och 
arbetssätt vid smitta.   

Av intervjuer framgår vidare att personalen i de allra flesta fall markerat i både 
verksamhetssystem och på whiteboard-tavla i personalutrymme när brukare varit 
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smittad, och även informationslappar har satts upp på boenden vid de fallen. Av 
intervjuer framgår att det förekommit restriktioner kring antal besök på boenden som ett 
led i att minska smittspridning. 

Det beskrivs i intervjuer att det har satts upp informationslappar på boenden i de fall 
smitta funnits, samt så har besökare erbjudits skyddsutrustning, för att upprätthålla 
kontakt med smittade brukare och anhöriga vid kommunens äldreboenden och 
förhindra smittspridning. Det framgår vidare att insatser har gjorts för att försöka 
begränsa personal från att gå mellan avdelningar med smitta. Kartläggning av 
smitta/screening har inte gjorts vid alla boenden enligt intervjuer om det inte funnits så 
många smittade.  

Personal har även gjort begränsningar av delar av hemtjänstverksamheten som varit 
samlad i boende (inre hemtjänst). Ett sådant exempel är att anhöriga ombetts att gå in i 
byggnaden via en sidodörr. Övrig ”yttre hemtjänst” har inte begränsats enligt intervjuer. 

Av intervjuer framkommer att ensamhet, ångest och fysiska försämringar är negativa 
sidoeffekter av pandemin.  

Besöksförbud 

Regeringen beslutade att införa ett nationellt besöksförbud på samtliga äldreboenden i 

Sverige för att förhindra spridning av covid-19. Förbudet var gällande mellan 1 april och 

30 september 20202. 

Av intervjuer med tillförordnad socialchef framgår att Hällefors kommun inte tagit egna 

initiativ till besöksförbud utöver det nationella beslutet. Dock noterar vi att Riktlinje vid 

utbrott av coronavirus, covid-19 som tagits fram i mars 2020 att tidigare socialchef 

vidtagit åtgärder med syfte att förhindra smitta genom att inte tillåta besök på särskilt 

boende och trygghetsboende. Av riktlinjen framgår att besök i vissa fall kan tillåtas efter 

överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis 

om det handlar om besök i livets slutskede, om det inte funnits misstanke om smitta. 

Det framgår vidare i intervjuer att vädjan till anhöriga gjorts för att begränsa besök, 

samt att rutiner för säkra besök tagits fram. Det nämns i intervjuer att en avdelning 

inom vård- och omsorgsboende inom Hällefors kommun varit stängd på grund av 

smitta. Inom ramen för granskningen har vi dock inte tagit del av något formellt beslut 

kring besöksförbud inom omsorgsverksamheten. 

Tillsyn 

Inspektionen för Vård och omsorg, IVO, gjorde en tillsyn på ovanstående kommunala 
verksamhet. Vi har tagit del av beslutsunderlaget daterat 2021-02-02) och av 
underlaget framgår att IVO bedömde: 

⎯ att det funnits brister i hur verksamheten arbetat för att tillgodose de äldres 
behov av vård vid misstänkt covid-19. Tillsynen har visat att det förekommit att 
sjuksköterskor utan föregående kontakt med läkare har inlett medicinsk vård i 
livets slutskede till patienter med misstänkt covid-19. 

 
2 Källa: TT/Reuters 
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⎯ att det inte gått att följa vården till de äldre vid det särskilda boendet med 
misstänkt covid-19 pga. brister i boendets hälso- och sjukvårdsjournaler. 

Kommentar och bedömning 

Vi anser att den framtagna riktlinjen från mars 2020 tyder på att socialchef har initierat 
besöksförbud inom Hällefors kommun innan det nationella besöksförbudet trädde 
ikraft. Vi har dock inte fått del av någon dokumentation som visar att beslutet har fattats 
i formell mening. Därmed gör vi bedömningen att det finns risk att beslutet inte varit 
giltigt. Vidare konstaterar vi att det under pandemin har blivit tydligt att besöksförbud 
som införts av kommuner innan det nationella förbudet beslutades, inte haft lagstöd.  

Vi noterar vidare att IVO gjort en tillsyn inom omsorgsverksamheten där de pekat ut 
brister i vård till patienter med misstänkt covid-19 samt i hälso- och sjukvårdsjournaler. 
Vi anser att IVO:s kritik är allvarlig och att kommunstyrelsen måste vidta åtgärder i 
syfte att motverka att den typen av brister uppstår inom verksamheten.  

Fas 3 – Återhämtning  

3.4 Erfarenhetsåterföring 

Erfarenheterna från arbetet med krishantering i samband med covid-19-krisen kommer 
att tillvaratas på olika sätt enligt intervjuer. Till exempel anges att tillämpning av digitalt 
arbetssätt och mötesformer kommer att fortsätta efter pandemin då verksamheten 
beskriver att det gett positiva effekter. I våra intervjuer nämns även att erfarenheterna 
av samverkan kommer att tillvaratas efter pandemin.  

Av intervjuer framgår att dagvård för demens stängt under pandemin periodvis vilket 
sannolikt kan innebära psykosociala och fysiska effekter hos brukare.  

Fortsatt fokus på efterlevnad av hygienrutiner nämns också i intervjuer som viktiga 

erfarenheter och lärdomar från pandemin.  

Kommentar och bedömning 

Vi anser att de erfarenheter och lärdomar som lyfts fram i intervjuer till exempel 
avseende hygienrutiner, teknologi och samverkan är relevanta.  

Det nämns att nedstängning av verksamheter kan ge risk för psykosociala och fysiska 
effekter hos brukare och utifrån det anser vi att verksamheterna bör utvärdera 
medicinska bedömningar och åtgärder som gjorts/vidtagits under pandemin.  

Vi anser vidare att kommunikationsinsatser och kommunikationsstrategin bör beaktas 
fortsättningsvis för att skapa en tydligare struktur inom verksamheterna.   

Då pandemin fortfarande pågår anser vi att utvärdering och erfarenhetsåterföring 

fortsatt bör pågå i verksamheten för att säkerställa att erfarenheterna från pandemin 

tillvaratas i det löpande kvalitetsutvecklingsarbetet.    



 

 16 

© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Hällefors kommun 

 Granskning av kommunens hantering av covid-19-krisen under genomförandefasen, 2020 

 

 2021-05-03 

4 Slutsats och rekommendationer  

Utifrån granskningens syfte är det vår bedömning att kommunstyrelsen delvis har 
hanterat krisen ändamålsenligt utifrån sitt ansvar. Det ska dock framhållas att 
pandemin inneburit en extraordinär situation som varit svår att förutse. 

Vår granskning konstaterar att krishanteringsarbetet i stort organiserats utifrån aktuell 
krisledningsplanering. Dock noterar vi att staben aktiverats relativt sent in i pandemin 
(drygt en månad efter konstaterad smittspridning i Sverige).  

Underlag i granskningen indikerar att det i praktiken inte funnits någon tydlig 
kommunikationsstrategi vare sig i förhållande till allmänhet, internt i kommunen eller till 
samverkansparter. Detta anser vi vara en brist.  

Vi anser att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att det inom omsorgsverksamheten 
vidtagits ändamålsenliga åtgärder för att till exempel kartlägga och begränsa 
smittspridningen inom såväl hemtjänst som vid kommunens särskilda boenden. Vissa 
åtgärder som införts anser vi vara ändamålsenliga till exempel vad gäller samordning 
och fördelning av skyddsutrustning. Dock anser vi att andra underlag i granskningen 
(såsom begäran om åtgärd från skyddsombud och resultat från IVO:s tillsyn) indikerar 
att de åtgärder som vidtagits i verksamheten under pandemin inte har varit tillräckliga. 

Vi noterar att Hällefors kommun infört besöksförbud inom kommunala verksamheter 
innan det nationella beslutet om besöksförbud fattades. I efterhand har sådant 
besöksförbud konstaterats vara en avvikelse från gällande lagstiftning. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Säkerställa att kriskommunikationen samordnas och praktiskt tillämpas i enlighet 
med befintlig kriskommunikationsstrategi  

— Fortsatt verka för att säkerställa efterlevnad av hygienrutiner efter pandemin 

— Verka för att det tillsammans med regionen sker en utvärdering vad gäller 
patientrelaterade och medicinska frågor 

— När det är befogat, verka för att krisledningsstaben aktiveras i ett tidigt skede  

— Verka för att beslutslogg förs vid krisledningsstabens möten. 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

 

 

Kristina Gyllenhammar  Andreas Wendin 
Kommunal revisor  Kommunal revisor 
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Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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A Bilaga 1 – Revisionsfrågor  

Fas 2 – Respons 

Kommunstyrelse – övergripande 

- Har kommunens krisledningsnämnd aktiverats? Vilket datum? 

- Vilka överväganden föregick ställningstagandet att aktivera eller inte aktivera 

kommunens krisledningsnämnd? 

- Hur har krisarbetet organiserats i förhållande till krisberedskapsplanen?  

- Är krisledningsorganisationens roller, funktioner och mandat tydligt utpekade? 

- Vilka enskilda beslut har kommunstyrelsen tagit med hänvisning till Covid-19-

pandemin?  

- Finns en tydlig kommunikationsstrategi i förhållande till allmänhet, internt i 

kommunen och till samverkansparter? 

Kommunstyrelse – omsorgsverksamheten  

- Arbetade kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa försörjning 

av skyddsutrustning utifrån de behov som uppstått inom äldreomsorgen sedan den 

10 mars 2020?  

- Arbetade kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt i syfte att säkerställa en 

säker arbetsmiljö? 

- Fanns ett ändamålsenligt arbete med att säkerställa bemanning inom 

verksamheten utifrån situationen med Covid-19 sedan den 10 mars 2020? 

Frågor avseende insatser rörande kommunens äldreboenden samt hemtjänst: 

- Vilka åtgärder och insatser vidtog kommunstyrelsen för att skapa en överblick över 

smittspridningen av Covid-19 i kommunen och var i kommunens äldreboenden och 

hemtjänstområden den fanns? 

- Vilka åtgärder vidtog kommunstyrelsen för att minska spridning av smitta inom 

kommunens äldreboenden samt hos kommuninvånare med kommunal hemtjänst? 

- Vilka åtgärder vidtog kommunstyrelsen för att anhöriga ska kunna upprätthålla 

kontakt med smittade brukare vid kommunens äldreboenden? 

- Har kommunstyrelsen fattat beslut om besöksförbud vid kommunens 

äldreboenden? Vilket datum?   
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Fas 3 – Återhämtning  

- Hur har, eller planeras, erfarenheterna från arbetet med krishantering i samband 

med Covid-19-krisen att tas tillvara? 

- Har eller planerar kommunstyrelsen nödvändiga förbättringar av kommunens 

arbete med krisberedskap att genomföras? 
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Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
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Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(2) 
Datum  

2021-08-10  

Kommunförvaltningen 
   

Mikael Pulkkinen   
Mikael.pulkkinen@hellefors.se   
 
  

Kommunstyrelsen 
 

 
Yttrande gällande Kostnadsbesparingar inom 
färdtjänsten i Region Örebro län dnr KS 21/00075 
 
Beslutsunderlag 
Trivector Traffic AB utredning ”Kostnadsbesparingar inom färdtjänsten i 
Örebro län- utredning av åtgärder med besparingspotential,  
daterad 2021-02-02 
Remiss angående Kostnadsbesparingar inom färdtjänsten i Region Örebro län, 
daterad 2021-06-02 

Ärendet 
Kostnaderna för färdtjänsttrafiken ökar från år till år på grund av ett ökat antal 
personer som är i behov av färdtjänst och att de som är i behov av färdtjänst 
använder tjänsten mer och mer. Detta ger en kostnadsökning för länets 
kommuner som överstiger den budget de har för färdtjänstresor. Kommunerna 
bekostar också ett antal andra resor inom serviceresetrafiken. Dessa resor kan 
vara dagvårdsresor, kommunresor, skolskjuts med mera. Inom 
serviceresetrafiken finns också sjukresor som bekostas av Region Örebro län. 
Alla dessa resor samordnas för bästa möjliga rese- och kostnadseffektivitet. 
Örebro läns kommuner begärde därför att Region Örebro län utredde vilka 
möjliga åtgärder som finns för att minska kostnaderna. I projektets styrgrupp 
ingick ett antal representanter från länets kommuner. I direktivet ingick det 
inte att titta på den administrativa delen vilket styrgruppen hade synpunkter på 
vid första mötet.  

Social konsekvensanalys 
En god servicenivå då det gäller färdtjänst påverkar våra medborgare i 
högsta grad. Den grupp som utnyttjar färdtjänsten kan till beskrivas som 
utsatt vilket ställer högre krav på denna tjänst då det gäller service och 
bemötande.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
I remissvaret framgår ett flertal frågeställningar kring utredningen som 
kommunen inte finner besvarade.  
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Förvaltningens förslag till beslut  
 

- Godkänna förslag till remissvar gällande färdtjänst. 
 

 

Hans Åhnberg Mikael Pulkkinen 
Kommunchef Samhällsstrateg 
 
 
 
Jessica Jansson 
Ekonomichef 



From: johan.ljung@regionorebrolan.se 
Sent: tirsdag 30. mars 2021 10:37 
To: regionen@regionorebrolan.se; kommun@askersund.se; 

kommun@degerfors.se; kommun@hallsberg.se; Hällefors kommun; 
info@karlskoga.se; servicecenter@kumla.se; kommun@laxa.se; 
information.lekeberg@lekeberg.se; kommun@lindesberg.se; 
kommun@ljusnarsberg.se; nora.kommun@nora.se; 
servicecenter@orebro.se 

Cc: andreas.ahlstam@orebro.se; bo.bjork@karlskoga.se; 
charlotte.lindstrom@lindesberg.se; eva.jonsson@lekeberg.se; 
hans.traav@laxa.se; Magnus.Aden@degerfors.se; 
marianne.christiansen@hallsberg.se; mikael.haapala@ljusnarsberg.se; 
Mikael Pulkkinen; henrik.olofsson@askersund.se; 
patrik.kindstrom@orebro.se; thomas.akesson@kumla.se; 
karin.wallin@regionorebrolan.se; staffan.juliusson@regionorebrolan.se; 
petter.arneback@regionorebrolan.se; agnetha.kohler@karlskoga.se; 
kristoffer.levin@trivector.se 

Subject: Remiss "Utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken" 
Attachments: 2020 178 Kostnadsbesparingar inom färdtjänsten i Örebro län 2021-03-

24_v 1.0.pdf 
 
Till kommunerna i Örebro län och Region Örebro län 
(med kopia till medlemmarna i ”Regional beredningsgrupp till Regionala chefssamverkansgruppen 
för verksamhetsområdet trafik och infrastruktur” och styrgruppen i projektet) 
 
På uppdrag av styrgruppen för projektet ”Utredning om kostnadsbesparingar inom 
färdtjänsttrafiken” skickar jag rapporten på remiss. Remissvar ska ha inkommit till 
regionen@regionorebrolan.se senast 15 september 2021 och vara märkt med ärende 20RS4353. 
Remisstiden är satt utifrån att en politisk behandling ska kunna ske. Efter remisstiden kommer 
styrgruppen att behandla inkomna synpunkter och arbeta in relevanta synpunkter i rapporten innan 
den går vidare till fastställelse. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Johan Ljung 
Områdeschef Trafik och samhällsplanering 
Regional utveckling, Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 
Besöksadress: Eklundavägen 1 
Tel: 019-602 39 94 
Tel växel: 019-602 10 00 
E-post: johan.ljung@regionorebrolan.se 
www.regionorebrolan.se 
 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
mailto:johan.ljung@regionorebrolan.se
http://www.regionorebrolan.se/
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Datum  

2021-08-10  

Kommunförvaltningen 
   

   
   
 
 Region Örebro län 

 
 
Remissvar angående Kostnadsbesparingar inom 
färdtjänsten i Region Örebro län 
 
Hällefors kommun har tagit del av Trivector Traffics AB utredning som våren 
2020 fick i uppdrag av Region Örebro Län att ta fram och utreda 
åtgärdsförslag inom färdtjänsttrafiken i länet utifrån besparingspotential och 
andra konsekvenser.  
 
Kommunen anser att det är viktigt att inte glömma kunden, den som använder 
färdtjänst och dennes uppfattning av tillgänglighet och kvalitet. För 
medborgare i Hällefors är färdtjänst en möjlighet att få bo kvar i den miljö 
som man själv väljer. Detta är viktigt att bevara och upprätthålla i möjligaste 
mån. 
 
Kommunens sammanfattade bedömning av utredningen är att syftet med 
varför utredningen kom till när det gäller effektivisering av färdtjänsten inte 
tillräckligt belyses i utredningen. Kommunen bedömer att de förslag på 
åtgärder som presenteras inte tydligt beskriver konsekvenserna för 
kommunens medborgare och ekonomiska effekter av kommunens kostnader. 
Åtgärdsförslagen är inte färdigarbetade för att kommunen ska kunna ta 
ställning. Kommunen rekommenderar att förslagen utvecklas ytterligare innan 
kommunen kan ta ställning, vilket även utredningen föreslår innan åtgärder 
kan genomföras. Kommunen anser också att utredningen i sig är svår att tyda. 
 
De framtagna kostnadsbesparingarna som presenteras känns adekvata, dock 
ger de enligt rapporten ringa effekt på de totala kostnaderna. Sammantaget ger 
åtgärderna på årsbasis 3,5 till 4,0 procent i minskade kostnader. Digitalisering 
nämns inom administrationen, men bara generellt. Hade varit bra att tydligt se 
vilka delar av administrationen som kan digitaliseras och därmed kunna skapa 
en ytterligare effektivitet. 
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Som det beskrivs i utredningen har kostnaderna ökat oproportionerligt i 
förhållande till den ökande mängden resor. I rapporten kan utläsas att en stor 
del av kostnadsökningen består av två upphandlingar som avbrutits eller 
överklagats och som ersatts av korta, dyra avtal. Frågeställningen som finns är 
hur Region Örebro län säkerställer att det inte blir en tredje misslyckad 
upphandling som markant höjer avgifterna för länets kommuner.  
 
Kommunen ställer sig frågan hur färdtjänstens servicenivå och kvalitet 
fortsättningsvis ska diskuteras mellan Regionen och kommunerna. 
Kommunen upplever att det inte finns någon dialog mellan Region Örebro 
och länets kommuner innan upphandling skett, utifrån att kommunen slutligen 
ska hantera kostnaderna som uppstår. Förslagsvis kan regelverket uppdateras 
som tydligt bestämmer servicenivå och kvalitet som färdtjänsten ska förhålla 
sig till.  
 
Det nämns i utredningen att en skatteväxling har diskuterats inom länet. Det 
kan vara ett verktyg i det fortsatta arbetet med kostnaderna inom färdtjänsten. 
Hällefors kommun ser det som rätt väg att skatteväxla färdtjänsten för att  
stävja ökande kostnader, då det skulle ge ett tydligt incitament för Region 
Örebro att hålla ned kostnaderna med ett totalt ansvar inkluderat det 
ekonomiska.  
 
---------- 
I detta ärende har Kommunstyrelsen beslutat. Mikael Pulkkinen, 
samhällsstrateg,  Jessica Jansson, ekonomichef och Hans Åhnberg, 
kommunchef har varit föredragande.  
 
 
Hällefors kommun 
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Förord 

Våren 2020 fick Trivector i uppdrag av Region Örebro län att ta fram och utreda 
åtgärdsförslag inom färdtjänsttrafiken i länet utifrån besparingspotential och 
andra konsekvenser. Utredningen initierades av Region Örebro län och länets 
kommuner på grund av en kostnadsökning inom färdtjänsttrafiken. Utredningen 
har genomförts av Kristoffer Levin, Lena Rickardson och Frida Odbacke på Tri-
vector. Arbetet har utförts i dialog med arbetsgrupp och styrgrupp bestående av 
region- och kommunrepresentanter. 

Lund 2021-03-24 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och frågeställning 

Färdtjänsttrafiken i Region Örebro län drivs av Region Örebro län (formellt 
Länstrafiken Örebro som är varumärke för all kollektivtrafik inom kollektivtra-
fikmyndigheten Region Örebro län) på uppdrag av länets 12 kommuner (som 
också finansierar trafiken). För dessa kommuner är det regionens färdtjänstut-
redare som ansvarar för att utreda och pröva tillstånd. Färdtjänsten är till för en-
skilda personer som på grund av någon funktionsnedsättning har väsentliga svå-
righeter att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer på egen 
hand. En färdtjänstresa görs exempelvis till skola, arbete, butik eller fritidsakti-
viteter. 

Kostnaderna för färdtjänsttrafiken har ökat. Detta beror bland annat på att de som 
är i behov av färdtjänst använder tjänsten mer, men det finns också andra orsaker 
(vilket behandlas närmre under kapitel 2). Detta har inneburit en kostnadsökning 
för länets kommuner som överstiger den budget de har för färdtjänstresor. Region 
Örebro län vill därför ha svar på vilka möjliga åtgärder som finns för att minska 
kostnaderna och vilka effekter dessa åtgärder har på verksamheten och för kun-
derna. 

1.2 Genomförande 

Arbetet med att utreda möjliga kostnadsbesparingar har utförts i följande steg: 

STEG 1: Analys av historisk utveckling och nuläge 

För att identifiera förändringar som skett under de senaste åren har en analys 
gjorts av hur kostnader, antal resor etcetera har utvecklats under de föregående 
fem åren. Ett antal nyckeltal har även tagits fram som exempelvis genomsnittligt 
antal resor per invånare samt kostnad per resa under dessa år. I nulägesanalysen 
har dagens kostnader och resandevolymer studerats, och därtill har en översikt 
av hur resor fördelas på kommunerna gjorts. 

Analysen av historisk utveckling och nuläge har syftat till att identifiera eventu-
ella förklaringar till de ökade kostnaderna. Detta har satts i relation till gällande 
föreskrifter för färdtjänsttillstånd, administrativa kostnader samt trafikavtal. 

STEG 2: Framtagande av tänkbara åtgärder 

I steg 2 har ett antal tänkbara åtgärder med kostnadsbesparingspotential tagits 
fram. Dessa har initierats av olika källor. En del av dem har tagits fram av Region 
Örebro län i dialog med länets kommuner. Listan över tänkbara åtgärdsförslag 
har också varit på remiss internt hos förvaltningar inom regionen, där ytterligare 
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åtgärdsförslag har genererats. Vidare har en del förslag hämtats från tidigare ut-
redningar som Trivector genomfört, samt omvärldsanalys. 

STEG 3: Analys och beräkning av besparingspotential 

Det sista steget utgörs av en analys av huruvida respektive åtgärdsförslag har en 
besparingspotential eller ej, samt en översiktlig bedömning av vilka övriga ef-
fekter respektive åtgärdsförslag kan ge. Varje åtgärdsförslag har analyserats uti-
från följande aspekter: 

 Besparingspotential. Åtgärdsförslagen har analyserats utifrån i vilken 
grad de bedöms påverka kostnadsutvecklingen. Där det varit möjligt har 
en uppskattad besparingspotential angetts som en minskning i procent av 
dagens kostnader. 

 Övriga konsekvenser. Åtgärdsförslagens påverkan på andra aspekter än 
de ekonomiska har beskrivits översiktligt. Detta handlar till exempel om 
påverkan på kundernas rörelsefrihet, förändrade administrativa rutiner el-
ler inverkan på den allmänna kollektivtrafiken.  

 
Andra regioner eller kommuners erfarenhet av liknande åtgärder har beskrivits 
kopplat till respektive åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen har diskuterats med ar-
betsgrupp och styrgrupp och med hjälp av erfarenheter och kunskap från dessa 
grupper har åtgärdsförslagen utvecklats. 

1.3 Regelverk 

Färdtjänst innebär transport för enskilda personer som på grund av någon funkt-
ionsnedsättning har väsentliga svårigheter med att förflytta sig eller att resa med 
allmänna kommunikationer på egen hand. Färdtjänstresor omfattar privatresor, 
till exempelvis till skola, arbete, butik eller fritidsaktiviteter. Riksfärdtjänst är 
färdtjänstresor som sträcker sig längre än 30 km utanför länsgränsen. 

Färdtjänsttrafiken är styrd av Lag om färdtjänst (1997:735) som reglerar vem 
som ansvarar för att tillgodose behovet av färdtjänst och vem som har rätt att få 
ett färdtjänsttillstånd. Utöver detta har Region Örebro län tagit fram tillämp-
ningsföreskrifter1 som syftar till att vägleda handläggning av färdtjänstansök-
ningar. Tillämpningsföreskrifterna har sin utgångspunkt i Lag om färdtjänst, men 
den innehåller även ett antal bestämmelser i frågor som inte regleras i denna. 

Tillämpningsföreskrifterna ger vägledning kring vem som har rätt till färdtjänst. 
Följande krav är förutsättningar för godkännande av en färdtjänstansökan: 

 Personen ska vara folkbokförd i någon av regionens kommuner. 
 Personen ska ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller 

att resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 Funktionsnedsättningen som är anledning till ansökan ska inte vara till-

fällig. 

 

 
1 Örebro läns landsting 2013-03-01. Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst. 
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En individuell prövning görs för varje ansökan. Personens funktionsnedsättning 
beaktas. Det tas ingen hänsyn till geografiska skäl som exempelvis brist på eller 
avsaknad av allmänna kommunikationer. Vid bedömningen tas dock hänsyn till 
hur de allmänna kommunikationerna är utformade samt vilken hjälp exempelvis 
en busschaufför är skyldig att bistå med. 

Vid ansökningsprövningar för personer under 18 år görs en bedömning i förhål-
lande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Behov av att resa 
självständigt är då inte inkluderat i bedömningen. 

I normala fall är färdtjänsttillståndet tidsbegränsat, men personer med varaktig 
funktionsnedsättning kan beviljas tillsvidaretillstånd. Antalet resor inom färd-
tjänsten är normalt sätt obegränsade, men i vissa fall där personen klarar vissa 
resor med allmänna kommunikationer kan en begränsning införas på 100 resor 
per år. Dock är det endast vid synnerliga skäl tillåtet att begränsa resor som anses 
vara väsentliga för personen, såsom resor till arbete eller skola.  

Färdtjänsten gäller för resa inom Örebro län. Begränsningen är 30 km utanför 
länsgränsen, för längre resor hänvisas personen till riksfärdtjänst, som även den 
tillhandahålls av region Örebro.  

1.4 Avgränsningar 

I utredningen ingår aspekter kopplade till både trafik och administration, dels i 
form av åtgärdsförslag kopplade till de båda områdena, dels utifrån effekter på 
dessa. Avgränsningar har gjorts enligt följande:  

 Inkluderade restyper. Endast färdtjänst är inkluderat i beräkningar och 
analyser, med vissa undantag då enstaka åtgärdsförslag berör någon av de 
andra restyperna. Övriga former av serviceresor berörs alltså i regel inte. 

 Upphandling. I utredningen ingår ej åtgärdsförslag kopplat till upphand-
lingstekniska frågor. 

 Processutveckling. I en parallell utredning som beställts av Örebro kom-
mun har processfrågorna studerats närmare. Utredningen berör bland an-
nat samverkan och informationsutbyte mellan kommunerna och Region 
Örebro län. I rubricerad utredning berörs vissa åtgärdsförslag kopplat till 
administrationen men process- och samverkansfrågor hanteras primärt i 
den parallella utredningen. 

 Data för sammanställning av kostnadsutveckling. Data som analyse-
rats har tillhandahållits av beställaren. 2019 används som basår i ana-
lyserna eftersom det var det senast sammanställda representativa året un-
der analysarbetet. För analys av den historiska utvecklingen används åren 
2015-2019. 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Resor och kostnader inom färdtjänsttrafiken 

Av de olika restyper som Länstrafiken utför på beställning av kommunerna står 
färdtjänsttrafiken för den största andelen. Övriga restyper som förekommer är 
riksfärdtjänst, dagvård, kommunresa, närtrafik, flextrafik och kompletteringstra-
fik. Antalet färdtjänstresor 2019 uppgick till 68% av det totala antalet servicere-
sor och motsvarande andel av kostnaderna var 69%.  

Historisk utveckling 

Under 2019 genomfördes ca 332 000 färdtjänstresor i hela regionen, vilket mot-
svarar en ökning med 4 % sedan 2018 och 16 % sedan 2015 . Utvecklingen visas 
i Figur 1 nedan. Kostnaderna för färdtjänst har under samma tidsperiod (2015-
2019) ökat från 52,3 Mkr till 85,2 Mkr, en ökning med 63% (se Figur 2). 

 

Figur 1. Utveckling av antalet färdtjänstresor per år i Region Örebro län under perioden 2015-2019.2 

 

 

Figur 2. Kostnadsutveckling för trafikering av färdtjänst i Region Örebro Län 2015-2019.3 

 
2 Statistik från Region Örebro län 
3 Statistik från Region Örebro län 
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Orsaker till kostnadsutvecklingen 

Under den studerade tidsperioden 2015-2019 ökade antalet färdtjänstresor per 
invånare med 11 % (se Tabell 1). En anledning till detta skulle kunna vara de-
mografiska faktorer, som en åldrande befolkning. Det är dock svårt att påvisa att 
detta skulle ha någon direkt betydelse, då andelen av länets invånare 65+ respek-
tive 80 + bara har ökat marginellt.  

Tabell 1. Nyckeltal för färdtjänst i Region Örebro Län 2015-20194 

Nyckeltal, färdtjänst  2015 2016 2017 2018 2019 

Kostnad per resa Totalt (kr) 183 209 231 225 257 

Index 100 114 126 123 140 

Resor per invånare Totalt (antal resor) 0,98 0,96 1,00 1,06 1,09 

Index 100 98 102 108 111 

 
Det faktum att de ökade kostnaderna per resa är den största anledningen till den 
totala kostnadsökningen under den studerade perioden visar att det måste finnas 
andra faktorer än de demografiska som har betydelse. En aspekt som har lyfts 
som en tänkbar förklaring är att efterfrågan ökat, det vill säga att de som är i 
behov av färdtjänst använder tjänsten mer.  

En annan viktig förklaring är med största sannolikhet kopplat till upphandlingar 
av serviceresor. Det finns två markanta språng i kostnadsutvecklingen under den 
studerade tidsperioden 2015-2019. Ett av dessa skedde 2016–2017, ett annat 
2018-2019. Dessa språng i kostnadsutvecklingen är kopplade till att Region Öre-
bro län av olika skäl tvingats göra direktupphandlingar vid två tillfällen (2015, 
2018/2019) och detta har varit kostnadsdrivande: 

 2016: Ett avtal med låga kostnader sades upp på grund av för låg service-
nivå, vilket ledde till direktupphandling av annan leverantör. 

 2018/2019: En upphandling genomfördes om femårsavtal, vilken dock 
överklagades och därför fick direktupphandling ske av 1-årigt avtal. 

Fördelning av resor mellan kommunerna 

Örebro kommun står för den betydande andelen av alla resor. 2019 var denna 
andel 65%, vilket delvis förklaras av att invånarantalet i kommunen motsvarar 
51% av invånarna i regionen5. Karlskoga är den kommun som står för den näst 
största andelen resor i regionen (8%), följt av Lindesberg (6%). Relaterat till re-
spektive kommuns invånarantal står Örebro och Degerfors för störst utnyttjande 
av färdtjänsttrafiken. Se Figur 3 nedan som visar antal resor/invånare.  

 
4 Statistik från Region Örebro län 
5 Data från SCB. Invånarantal per kommun sista kvartalet 2019. 
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Figur 3. Antal färdtjänstresor per kommuninvånare 2019 och år.6 

 
I Figur 4 nedan visas hur utvecklingen av antal färdtjänstresor sett ut per kommun 
mellan 2015 och 2019. Störst ökning har skett i Lindesberg, Lekeberg och Häl-
lefors. Ökningen i Lindesberg skedde framför allt mellan 2017 och 2018, då an-
talet ökade med 54%. 

 

Figur 4. Förändring av antalet färdtjänstresor per kommun mellan 2015 och 20197 

 
Den genomsnittliga reslängden varierar kraftigt mellan kommunerna, vilket till 
stor del antas beror på geografiska förutsättningar. I Örebro är resorna kortast, 
vilket sannolikt beror på att merparten av resorna sker inom tätorten. De längsta 
genomsnittliga resorna sker i Laxå och Hällefors, vilket kan bero på att avståndet 
till Örebro är som längst i dessa kommuner och att de flesta arbetsplatser och 
utbildningar är placerade i Örebro, se Figur 5. 

 
6 Statistik från Region Örebro län 
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Figur 5. Förändring av genomsnittlig reslängd (km) per kommun 2015-2019.8 

I Figur 6 visas antalet färdtjänsttillstånd per invånare och kommun. Relaterat till 
rikssnittet (31 tillstånd/1 000 invånare) ligger medelantalet i Örebro län något 
högre (34 tillstånd/1 000 invånare). I en jämförelse mellan länets kommuner är 
antalet tillstånd per invånare högst i Nora (41 tillstånd/1 000 invånare) och lägst 
i Lekeberg (26 tillstånd/1 000 invånare). 

 

Figur 6 Antal färdtjänsttillstånd per 1 000 kommuninvånare, rikssnitt9 samt medel för Region Örebro Län 
2018.10 

 

 

 
8 Statistik från Region Örebro län 
9 http://www.regionfakta.com/Sodermanlands-lan/Samhallets-service/Fardtjansttillstand/ 
10 Statistik från Region Örebro län 
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2.2 Kostnader för administration 

Kostnaderna för administration i anslutning till färdtjänsttrafiken delas upp i 
kostnader för färdtjänsthandläggning respektive beställningscentral och övrig ad-
ministration. 2019 motsvarade de administrativa kostnaderna 25% av kostnader 
för trafiken. I Figur 7 nedan visas kostnadsutveckling för administrationskostna-
derna mellan 2015 och 2019. Under perioden har administrationskostnaderna 
ökat med 32%, vilket beror på förändringar i organisationen som gjorts under 
åren. Dessa förändringar utgörs till exempel av utökning av antalet administratö-
rer samt andra åtgärder för att förbättra kvalitet, kapacitet och arbetsmiljö inom 
handläggning och beställningscentral. 

 

Figur 7. Kostnadsutveckling för administration och trafik i Region Örebro Län11 

2.3 Summering av kostnadsutveckling 

I tabell 2 nedan visas en summering av kostnadsutvecklingen för kostnader rela-
terade till trafik och administration.  

 

 

 

 

 

 
11 Statistik från Region Örebro län 
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Tabell 2. Summering av kostnadsutvecklingen 2015-201912 

Kostnader (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Kostnad administration Färd-
tjänsthandläggning 

5549 5130 5677 5677 5819 

Kostnad administration  
Beställningscentral och övrig adm  

11 052 11 544 11 938 11 938 16 139 

Summering av administrativa 
kostnader  

16 601 16 674 17 615 17 615 21 958 

Kostnad trafik, färdtjänst  53 258 59 370 69 040 71 322 85 248 

      

Årlig ökning (jmf. med basår 
2015) 

2015 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Administrationskostnader - 0% 6% 0% 25% 

Kostnad trafik, färdtjänst - 11% 16% 3% 20% 

 

2.4 Prognos 

En prognos har tagits fram av Region Örebro län för kostnadsutvecklingen inom 
färdtjänsten med det nya trafikavtal som trädde i kraft sommaren 2020. Kostna-
derna bedöms minska från cirka 85 miljoner kronor 2019 till 75 miljoner kronor 
2021. Detta beror delvis på att det nya trafikavtalet väntas ge en effekt i förhål-
lande till 2019. Men det  beror också på den effekt som den (i skrivande stund) 
pågående Coronapandemin har inneburit. Färdtjänsttrafiken har under 2020 sett 
en tydlig minskning av antal resor, vilket inte fullt ut speglas i kostnaderna ef-
tersom graden av samplanering har minskat. Detta för att undvika trängsel i for-
don. Prognosen för 2020 ligger på 70 miljoner kronor. 

Den prognosticerade kostnaden för 2021 utgör jämförelsealternativet för de be-
räkningar för kostnadsbesparingspotential som görs i denna utredning. 

 
12 Statistik från Region Örebro län 
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3. Studerade åtgärder för kostnadsbesparing 

I kapitlen 3.1 och 3.2 görs en framställning och utvärdering av de åtgärdsförslag 
som har utretts. I kapitel 4 återfinns en sammanfattning i tabellform (se Tabell 4) 
för en överblick över samtliga åtgärder. 

Som beskrivits i inledningen har åtgärdsförslagen initierats av olika källor. En 
del av dem har tagits fram av Region Örebro i dialog med länets kommuner. 
Listan över tänkbara åtgärdsförslag har också varit på remiss internt hos förvalt-
ningar inom Region Örebro, där ytterligare åtgärdsförslag har genererats. Vidare 
har en del förslag hämtats från tidigare utredningar som Trivector genomfört, 
samt omvärldsanalys. 

Varje åtgärdsförslag har analyserats utifrån följande aspekter: 

 Besparingspotential. Åtgärdsförslagen har analyserats utifrån i vilken 
grad det bedöms påverka kostnadsutvecklingen. Där det varit möjligt har 
en uppskattad besparingspotential angetts som en minskning i procent av 
dagens kostnader. 

 Övriga konsekvenser. Åtgärdsförslagens påverkan på andra aspekter än 
de ekonomiska har beskrivits översiktligt. Detta handlar till exempel om 
påverkan på kundernas rörelsefrihet, förändrade administrativa rutiner el-
ler inverkan på den allmänna kollektivtrafiken.  

 
För de åtgärdsförslag som det finns erfarenheter av liknande åtgärder i andra reg-
ioner och kommuner har detta beskrivits. Åtgärdsförslagen har diskuterats med 
arbetsgrupp och styrgrupp och med hjälp av erfarenheter och kunskap från dessa 
grupper har åtgärdsförslagen utvecklats.  
 
Åtgärder kan delas in i två olika kategorier: 

Åtgärder som har potential att leda till en direkt kostnadsbesparing inom färd-
tjänsttrafiken. Sammanlagt 12 olika åtgärder har identifierats, vilka beskrivs i 
kapitel 3.2. För dessa åtgärder anges om möjligt en uppskattad kvantifierad be-
sparingspotential. Antagandena bakom den bedömda potentialen beskrivs för re-
spektive åtgärd. Besparingspotentialen anges i ett spann inom vilket potentialen 
bedöms röra sig då en exakt siffra kan vara missvisande. I vissa fall är det inte 
möjligt att kvantifiera besparingspotentialen. I dessa fall förs i stället ett resone-
mang. För en del av åtgärderna föreslås fortsatta utredningar om hur åtgärden 
bäst utformas innan en mer exakt besparingspotential kan bedömas. 

Åtgärder som är kopplade till administration av färdtjänsten; som att underlätta 
handläggning och effektivisering av administrationen, beskrivs i avsnitt 3.3.  
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3.1 Åtgärder för kostnadsbesparing inom trafiken 

Åtgärd 1 Kopplade resor (kombinationsresor) 

Beskriv-
ning 

Kopplade resor, också kallat kombinationsresor, innebär att delar av en resa 
flyttas över till den allmänna kollektivtrafiken, så att den mer kostsamma delen 
(taxi/specialfordon långa sträckor) minimeras. 

Erfaren-
heter 
från 
andra län 

Kopplade resor tillämpas bland annat i Kalmar län och i Västra Götalandsreg-
ionen13. Det har också utretts i Skåne men ännu inte införts där.14 

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: 1-1,5 % av kostnaderna. 

Den utredning som har gjorts i Skåne visar att det finns potential att minska 
kostnaderna för färdtjänst med ca 2 % och antalet resor med ca 4 %. Det ger 
även vinster för resenärerna i form av minskade egenavgifter. Denna bedöm-
ning bygger på ett antal kriterier för vilka färdtjänstresor som kan flyttas över, 
däribland att restiden inte får öka med mer än 50 %, att kollektivtrafikdelen av 
resan ska kunna ske utan byten, att det ska finnas en god turtäthet inom kollek-
tivtrafiken och att fordonet på kollektivtrafikdelen av resan är anpassat för re-
senärens hjälpmedel/utrustning. En slutsats är också att det preliminärt är i 
kombination med tåg som det finns en potential, eftersom bussresor som en del 
av en kombinationsresa innebär en för stor tidsförlust för resenären.15 

Potentialen för kopplade resor påverkas av kollektivtrafikutbudet inom ett län. 
I Örebro län är det en stor andel av resorna som sker inom Örebro tätort, där en 
kopplad resa i många fall med största sannolikhet innebär en tidsförlust för re-
senären då resorna är korta och vänte-/bytestiden blir lång i proportion till res-
tiden. Ovan nämnda beräkningar har heller inte beaktat planeringen av service-
resefordon utan utgår enbart från en genomsnittlig kilometerkostnad. Om man 
tar med fordonsomlopp i beräkningen finns det en risk att effektiviteten sjunker 
(exempelvis om det är samma taxifordon som används vid såväl början som 
vid slutet av resan). 

En preliminär slutsats är således att den verkliga kostnadsbesparingspotentialen 
för Örebro län är relativt liten och mindre än de 2 % som bedömts för Skåne.  

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för den allmänna kollektivtrafiken 

Det finns en risk att den allmänna kollektivtrafiken blir långsammare. Erfaren-
heter från andra län visar att dessa effekter är störst inledningsvis efter infö-
rande, men sjunker efterhand.16 Erfarenheter visar också att påverkan på den 
allmänna kollektivtrafiken kan minskas om den färdtjänstberättigade får ta med 
sig medresenär.17 Redan idag är det möjligt i Örebro län att ta med ledsagare 
kostnadsfritt i kollektivtrafiken om man har färdtjänstkort, vilket bör marknads-
föras mer. 

Konsekvenser för kunderna 

Sannolikt är detta en åtgärd som av vissa färdtjänstgrupper kan upplevas som 
att den ger försämrad servicegrad. Dock kan det även finnas grupper som upp-
lever det som en förbättring att använda den allmänna kollektivtrafiken och resa 
som andra (t ex unga vuxna). 

 

 
13 Intervju med Tommy Englund, Tr 
14 Intervju med Jasna Martinsson, Skånetrafiken, 2020-12-11 
15 Ahlström et al, 2017. Kombinationsresor för färdtjänstresor i Skåne. Trivector Rapport: 2017:9. 
16 Intervju med Tommy Englund, trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-10-02 
17 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 
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Åtgärd 2 Differentierade färdtjänsttillstånd 

Beskriv-
ning 

Differentierade färdtjänsttillstånd innebär att val av fordon görs för hela eller 
delar av resan, samt inom vilka geografiska områden man får använda färdtjänst 
eller hänvisas till den allmänna kollektivtrafiken.18 Differentieringen görs redan 
i samband med att färdtjänstbeslutet tas. 

Erfaren-
heter 
från 
andra län 

Differentierade tillstånd tillämpas i Kalmar län med goda resultat. I kombinat-
ion med att man i Kalmar har anställt jurister som arbetar med att striktare följa 
regelverket har man uppnått landets lägsta antal tillstånd per invånare. Antalet 
färdtjänsttillstånd i Örebro Län är 32 tillstånd/ 1000 invånare. Motsvarande för 
Kalmar är 23 tillstånd/1000 invånare.19   

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: Ej kvantifierbar 

Effekten på trafikkostnaderna bedöms vara positiv. Det främsta referensexemp-
let (Kalmar) visar på en minskning av antal tillstånd och av antal resor efter att 
differentierade tillstånd införts. Erfarenheterna från Kalmar är att en eventuell 
kostnad kopplad till utökning av handläggningen är lönsam i jämförelse med 
den minskning av kostnaderna som väntas av att antalet resor minskar. Det sak-
nas dock en kvantifiering av den förändring som genomförts i Kalmar.Därtill 
har införandet av differentierade tillstånd införts i kombination med andra åt-
gärder, som exempelvis en striktare uppföljning av regelverket, vilket gör att 
effekten av de enskilda åtgärderna är svåra att skatta.20  

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för administrationen 

För att införa denna åtgärd krävs upprättande av bedömningsgrunder för diffe-
rentierade tillstånd och att beställningscentralen får de förutsättningar som 
krävs för utförandet. Åtgärden kommer sannolikt att kräva fler färdtjänstut-
redare. Det är svårt att kvantifiera behovet av ökad administrationskostnad i 
relation till potentiellt minskade trafikkostnader. 

 

  

 
18 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 och 2021-03-01 
19 http://www.regionfakta.com/Sodermanlands-lan/Samhallets-service/Fardtjansttillstand/ 
20 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 och 2021-03-01 
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Åtgärd 3 Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade 

Beskriv-
ning 

Åtgärden innebär att den som är färdtjänstberättigad åker gratis med den all-
männa kollektivtrafiken. Eventuellt kan detta styras till att bara gälla vissa tider 
på dygnet, exempelvis 9-15 och 17:30, genom att införa ett lågtrafikkort. 

Erfaren-
heter 
från 
andra län 

Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade eller seniorrabatt har testats i ett 
par svenska län, däribland Skåne, Kalmar och Stockholm. 

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: 1,75-2 % av kostnaderna. 

I Helsingborg infördes gratis kollektivtrafik för 75 +, vilket ledde till en minsk-
ning av kostnaderna för färdtjänst med 2,5 %. Antagandet här är att om enbart 
gratis färdtjänst införs är potentialen 70 % av den i Helsingborg, eftersom vi 
bedömer att utbudet i kollektivtrafiken, och därmed potentialen för överflytt-
ning, i genomsnitt är bättre i Helsingborg (främst stadstrafik med rel. högt tur-
utbud till skillnad från trafiken i hela Region Örebro län) än i Örebro län. 

Det bör poängteras att denna åtgärd samtidigt leder till minskade intäkter till 
den allmänna kollektivtrafiken, eftersom en del av de kollektivtrafikresor som 
blir gratis genomförts även tidigare. Dessa två effekter behöver vägas mot 
varandra. I Skåne var slutsatsen att om antalet färdtjänstresor minskar med 1,5 
% nås ”break even”, det vill säga kostnadsminskningarna är då på samma nivå 
som intäktsbortfallet.21 Exakt var denna gräns ligger för Örebros del behöver 
dock studeras vidare där egenavgifter och kollektivtrafiktaxor i Örebro beaktas. 

Det finns således sannolikt en besparingspotential, men dess omfattning är nå-
got osäker och det kommer också att innebära en viss överflyttning av kostna-
der från färdtjänst till allmän kollektivtrafik.  

Potentialen för överflyttning av kollektivtrafik skiljer sig också mycket mellan 
olika kommuner, eftersom den allmänna kollektivtrafiken är begränsad i vissa 
kommuner. Därför ärpotentialen med stor sannolikhet inte lika i alla kommu-
nerna. 

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för den allmänna kollektivtrafiken 

Kostnader kan komma att flyttas över till regionen genom minskade biljettin-
täkter. Troligen kommer det dock inte att behövas fler fordon eftersom det 
ökade resandet antas ske på marginalen. 

Det finns en risk att den allmänna kollektivtrafiken blir långsammare. Erfaren-
heter från andra län visar dessa effekter är störst inledningsvis efter införande, 
men sjunker efterhand.22 Erfarenheter visar också att påverkan på den allmänna 
kollektivtrafiken kan minskas om den färdtjänstberättigade får ta med sig me-
dresenär.23 Redan idag är det möjligt i Örebro län att ta med ledsagare kost-
nadsfritt i kollektivtrafiken om man har ett ledsagarkort (det kort man som färd-
tjänstberättigad kan få för att ta med sig en ledsagare utan kostnad på allmänna 
kommunikationer), vilket bör marknadsföras mer. 

Förare är inte behjälpliga vid ombordstigning på den allmänna kollektivtrafiken 
i dagens regelverk. Detta är en av anledningarna till att det i dagsläget är svårt 
att hänvisa till den allmänna kollektivtrafiken utan ledsagare. 

 

 

 
21 Regional seniorrabatt i Skånes kollektivtrafik, Trivector Rapport 2013:39 
22 Intervju med Tommy Englund, trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-10-02 
23 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 
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Åtgärd 4 Utveckla flextrafiken 

Beskrivning /  
Besparings-
potential 
 

Åtgärden innebär att utveckla den flextrafik som idag finns i Örebro stad. 
Liknande trafik, kallad service- eller flextrafik, finns i flera städer i landet. 
Trivector har utrett detta för Region Uppsalas räkning24 där erfarenheter 
från olika städer, bland annat Örebro, har kartlagts: 

 Erfarenheter från Lund visar att det inte finns tydliga tecken på att 
färdtjänstresor ökar när servicelinjer minskar. Det hänger ihop med 
en gradvis tillgänglighetsanpassning av övriga kollektivtrafiken. 

 I Örebro och Uppsala har flex- och servicetrafik haft stora under-
skott. 

 I Uppsala är ca 80 % av resenärerna på servicelinjerna inte färd-
tjänstberättigade. 

Det finns också platser i Sverige med positiva erfarenheter. Göteborgs stad 
har ett system med tillköp av trafik från Västtrafik som innebär att det ska 
finnas hållplatser som ligger inom 300 meter från bostäder med pension-
ärer. Det har inte gjorts någon utvärdering kring om detta system har inne-
burit kostnadsbesparingar. Dock är det en uppfattning hos de som arbetar 
med flextrafiken att den senarelägger äldres debut i färdtjänsten25, dvs. att 
antalet ansökningar om tillstånd minskar. 

Om flextrafiken fanns i hela Örebro län skulle den troligen ha en hel del 
blivande färdtjänstkunder, men som väljer att skjuta en eventuell ansökan 
om färdtjänst på framtiden. En annan fördel med flextrafik är att den erbju-
der en större trygghet för en resenär än den allmänna kollektivtrafiken. På 
den befintliga flextrafiken kan man få hjälp av chaufför att stiga på och av 
och när det inte finns flextrafik tycker resenären att de inte kan åka, ef-
tersom man inte får hjälp i den allmänna kollektivtrafiken.26 Att flextrafik 
kan minska antalet ansökningar är en viktig aspekt som dock inte har ut-
retts.  
 
Slutsats: Flextrafiken kan innebära en förbättrad tillgänglighet för brukarna 
och en överflyttning av resor från färdtjänst till allmän kollektivtrafik. Det 
är dock svårt att värdera dessa effekter i relation till kostnaderna. Kostnaden 
för flextrafiken i Örebro var mycket hög och innebar ingen besparing för 
kommunen. Flextrafik som kommunalt tillköp är av dessa anledningar inte 
aktuell i Örebro i dagsläget.  

En fördjupad studie av hur flextrafiken påverkar färdtjänsttillstånden bör 
göras. Det är inte möjligt att ange en besparingspotential för denna åtgärd 
inom ramen för denna utredning. 

 

 

 

 

 

 
24 Översyn av Mjuka linjen i Uppsala, Trivector Rapport 2018:76 
25 Intervju med Tommy Englund, Trafikkontoret Göteborg, 2020-10-02 
26 Input från dialog med arbetsgruppen 
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Åtgärd 5 Differentierade egenavgifter utanför högtrafik 

Beskriv-
ning 

Denna åtgärd innebär att egenavgifterna sänks i lågtrafiktid för att styra resor 
mot lågtrafik och därmed minska uttaget av extra bilar i högtrafik.  

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: max 1 % 

Besparingspotentialen ligger i att åtgärden skulle kunna minska uttaget av extra 
bilar i högtrafik som innebär en stor kostnad. Antagande om besparingspot-
ential baseras på kostnader för så kallade avropspass, där extra bilar kallas in. 
Ca 1 % av alla resor i september 2020 utgjordes av avropspass. 

Sannolikt kommer inte differentierade egenavgifter innebära att samtliga av-
ropspass försvinner. Men samtidigt är 2020 inte ett representativt år med tanke 
på en lägre reseefterfrågan.  

 

Åtgärd 6 Ta betalt för barn- och ungdomar 

 Dagens system klarar inte av att följa beslutat regelverk och det går i dagsläget 
därför inte att ta betalt för barn från 7 år till 20 år. Barn till färdtjänstberättigade 
ska betala halv taxa, men åker nu gratis. Det är oklart vad det är som gör att 
systemet inte klarar av att ta betalt av barn. Åtgärdsförslaget handlar om att se 
över betalningssystemet för att se om det går att ta betalt enligt regelverket. 

Bespa-
ringspot-
ential/ dis-
kussion 

Besparingspotential: 0,25 % 
De ökade intäkterna som blir en konsekvens av att börja ta betalt för barn och 
ungdomar motsvarar ungefär 0,25 % av dagens intäkter. 

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för kunderna 
Barn kommer att få en ökad kostnad jämfört med idag. Dock är denna kostnad 
enligt regelverket. 
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Åtgärd 7 Höjda egenavgifter 

Beskriv-
ning 

En resa med färdtjänst kostar idag minimum 40 kronor. Därefter ökar kostna-
den efter resans längd. Maxkostnaden är 125 kronor. Egenavgiften höjdes sen-
ast 2009. Förslaget som ligger till grund för beräkningarna (se nedan) innebär 
en ökning av egenavgifterna med 15 %, vilket skulle innebära en justering av 
minimikostnaden till 46 kr.  
 

Erfaren-
heter från 
andra län 

 

Bespa-
ringspot-
ential 

Potentialen består i detta en kombination av intäktsökning och minskat 
resande. Potentialen är beroende av nivån på egenavgifter. 

Potentialen har beräknats med hjälp av priselasticitet. De erfarenhetsvärden 
som brukar användas för priselasticitet27 inom den allmänna kollektivtrafiken 
(-0,3) har justerats med antagandet att färdtjänstresenärer är en mer priskänslig 
grupp. Antagandet innebär en priselasticitet på -0,4 - -0,5 vilket innebär att en 
ökning av egenavgifterna skulle innebära ett minskat resande med ca 6-8 %. 

Vid sidan av det minskade resandet innebär höjda egenavgifter också en intäkt-
sökning. Det är dock viktigt att poängtera att det inte går att sätta ett direkt 
likhetstecken mellan antalet resor och kostnaderna. Exempelvis kan de mins-
kade resorna utgöras av samordnade resor, vilket innebär att en bil ändå an-
vänds. Besparingspotentialen är också beroende av ingångsvärden, exempelvis 
vilken höjning av egenavgifterna som är aktuell (vår beräkning grundar sig på 
ett antagande om en 15%-ig höjning, men en annan höjningsnivå ger ett annat 
resultat). 

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för kunderna 

Risk att resenärer med begränsade medel upplever begränsad rörelsefrihet. 

 
 
Åtgärd 8 Begränsa antalet resor per månad eller år 

Beskriv-
ning 

I dagsläget finns det inga begränsningar på maximalt antal resor. Åtgärdsför-
slaget innebär att sätta ett tak, då det är ett litet antal resenärer som står för 
många resor. Enligt Lag om färdtjänst går det inte att begränsa resor till/och 
från arbete eller studier, varför det enbart är fritids- och serviceresor som kan 
begränsas. 

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential: beroende på nivå 

Besparingspotentialen är beroende av på vilken nivå taket för antal resor sätts 
och redovisas i tabell 3 med olika alternativ för tak.  

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för kunderna 

Denna åtgärd innebär en försämrad tillgänglighet för de som annars använder 
färdtjänsten till fritidsresor i hög utsträckning, om taket sätts lågt. Det kan i 
grunden upplevas som en bestraffning för de som har svårt att resa med andra 
färdmedel och att åtgärden försvårar vardagen för den enskilde användaren. 
Notera därför att för denna åtgärd är en högre besparingspotential att likställa 
med större negativa konsekvenser.  

 

 
27 Exempel på priselasticitet i förenklad form: Pris 15 kr, prishöjning +1 kr (+7%), priselasticitet -0,3. -
0,3*7%=2%, det vill säga resandet beräknas minska med 2 %. 
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Åtgärd 9 Pristrappa 

Beskriv-
ning 

Denna åtgärd innebär en variant på ”Höjda egenavgifter” (åtgärd 5) i kombinat-
ion med ”Begränsa antalet resor per månad eller år” (åtgärd 8) och innebär att 
egenavgifterna höjs i samband med fler resor.  

Bespa-
ringspot-
ential 

Besparingspotential:  

Besparingspotentialen är beroende av var taket för antal resor sätts och redovi-
sas i Tabell 3 med olika alternativ för tak. Besparingspotentialen är också bero-
ende av hur mycket egenavgiften höjs vid en viss nivå på resor. Här görs ett 
räkneexempel med en höjning av egenavgiften med 15 %, vilket ger relativt 
små effekter. En större höjning skulle ge större effekter, men det bör då disku-
teras om det är mer effektivt och rättvist med en jämn höjning av egenavgiften 
för alla resor. 

Övriga 
konse-
kvenser 

Konsekvenser för kunderna 

Denna åtgärd innebär en försämrad tillgänglighet för de som annars använder 
färdtjänsten till fritidsresor i hög utsträckning, om taket sätts lågt. Det kan i 
grunden upplevas som en bestraffning för de som har svårt att resa med andra 
färdmedel och att åtgärden försvårar vardagen för den enskilde användaren. 

 

Tabell 3. Besparingspotential beroende på ett eventuellt tak för antal resor alternativt pristrappa 

Färdtjänstre-
sor per år  

Andel av alla 
färdtjänstresor 

Besparing med tak (ingen 
ersättning över detta tak)28 

Pristrappa (15 % ökning av 
egenavgiften över detta tak) 

>300 4,4 % 2,0 % 0,5 % 

>400 2,4 % 1,0 % 0,3 % 

>500 1,0 % 0,4 % 0,1 % 

>600 0,5 % 0,2 % 0,1 % 

>700 0,3 % 0,1 % <0,1 % 

>800 0,2 % 0,1 % <0,1 % 

>900 0,1% <0,1 % <0,1 % 

 

 

 

 

 

 
28 OBS. Begränsning kan inte göras för arbets- och studieresor. Data saknas över hur stor andel av färdtjänst-
resorna i Örebro län som utgörs av arbets- och studieresor. En uppskattning har dock gjorts att dessa utgör 60 
% av resor, vilket är genomsnittet för Sverige enligt Trafikanalys. Det är alltså endast 40 % av färdtjänstresorna 
som kan begränsas. Resvanor i Sverige 2019, 2020-05-27. 
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Åtgärd 10 Villkora ledsagare 

Beskriv-
ning 

Enligt dagens regelverk kan samtliga som är färdtjänstberättigade  ta med en 
ledsagare utan särskild prövning och utan extra kostnad. Färdtjänstresenärer 
får också ta med sig en medresenär, som inte är ledsagare men som önskar 
medfölja på resan. Åtgärdsförslaget innebär att behovet av ledsagare prövas 
i samband med handläggning och att det blir villkorat i färdtjänstbeslutet. 
 

Erfaren-
heter från 
andra län 

Villkorade ledsagare tillämpas bland annat i Skåne. Där utreds i samband 
med färdtjänstbeslut vilket hjälpbehov kunden har i bilen. Generellt beviljas 
inte ledsagare om kunden klarar av att resa med färdtjänst på egen hand. Led-
sagare kostar inget för kunden att ta med sig. I Skåne erbjuds också två me-
dresenärer, där vuxen medresenär får betala samma biljettpris som kunden. 
Medresenärerna måste inte beviljas på förhand utan ingår i tillståndet. Man 
får således alltid ha med sig en person i bilen om man vill det, men beroende 
på om det är medresenär eller ledsagare, så varierar kostnaden för resan.29 
 

Besparings-
potential 

Besparingspotential: ej kvantifierbar                  

2019 var det ca 15 % av resorna som skedde med ledsagare. I statistiken är 
det dock svårt att skilja på vem som är ledsagare och medresenär. Villkoran-
det av ledsagare innebär att det troligtvis är mindre än 15 % av de som följer 
med som måste betala för sig. 

Förmodligen kommer denna åtgärd innebära att många som idag kan få led-
sagare inte blir beviljade vid prövning. Det är oklart vilken effekt det får på 
kostnaderna, eftersom det inte är säkert om det kommer leda till fler resenärer 
som betalar för sig. Det är alltså svårt att väga ett förmodat minskat resande 
mot en ökad intäkt. 

Övriga 
konsekven-
ser 

Konsekvenser på administrationen 

Åtgärden kommer troligen att kräva ökad administration, dels i form av fler 
ansökningar, dels genom att avslag genererar generellt mer arbete i och med 
kommuniceringen till kunder som har fått avslag. 

Om färre ledsagare leder till att samma servicebehov i stället ska täckas av 
exempelvis hemtjänsten finns det en risk att kostnader flyttas över till andra 
delar av kommunernas budgetar. Andemeningen i åtgärdsförslaget är dock 
att de som är i behov av ledsagare ska få detta efter prövning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Intervju med Jasna Martinsson, Skånetrafiken, 2020-12-11 
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Åtgärd 11 Inför egenavgifter för månadskort i Kumla och Örebro 

Beskriv-
ning 
 

Månadskort finns i alla kommuner och det kan man ansöka om då man är 
färdtjänstberättigad och reser till skola, arbete eller till förtroendeuppdrag (till 
exempel politiska uppdrag). Detta ska styrkas med intyg. I alla kommuner 
utom Örebro och Kumla betalar man avgift för varje resa, oavsett om det är 
till skola/arbete/uppdrag eller fritidsresa. De som har månadskort i Kumla 
och Örebro betalar egenavgift för resor till skola/arbete/uppdrag, men fritids-
resor är gratis. Åtgärdsförslaget innebär att införa egenavgifter för fritidsresor 
för de som har månadskort, även i Kumla och Örebro, så att systemet blir 
likställt i hela länet.  

Besparings-
potential 

Besparingspotential: mycket liten 
Åtgärden skulle innebära en intäktsökning genom ökade egenavgifter. Anta-
let kunder med månadskort är 6 i Kumla och 41 i Örebro, vilket i jämförelse 
med det totala antalet kunder i dessa kommuner är mycket få. Intäktsök-
ningen är därför försumbar i relation till dagens kostnader.   

Övriga 
konsekven-
ser 

Konsekvenser för kunderna 
Denna åtgärd är i första hand en rättvisefråga, då systemet idag inte ser lika-
dant ut över hela länet. 

 

Åtgärd 12 Ta betalt för bomkörningar 

Beskriv-
ning 

I dagsläget debiteras inte bomkörningar. Det görs en uppföljning på de som 
bommar vid upprepade tillfällen, men det finns inga rutiner för att ta betalt. 
Åtgärdsförslaget innebär att ta betalt för återkommande bomkörningar. 

Besparings-
potential 

Besparingspotential 
För denna åtgärd har ingen besparingspotential beräknats. Detta beror på föl-
jande faktorer: 
- Det är svårt att ta betalt för bomkörningar i de fall då resan är kostnadsfri 

för användare.  
- Det sker redan ett aktivt arbete inom regionen med att följa upp bommar. 

Det är viktigt att fortsätta med denna kommunikation med kunderna 
- Det är främst vanligt för de resor där det finns stående bokningar, till 

exempel skolresor och daglig verksamhet.  
- Om man börjar ta betalt för bomkörningar inträder en marknadslogik. 

Man måste ta betalt för bomkörningar så ska man ta betalt för den fulla 
kostnaden, annars finns det en risk att kostnaden ökar. 

Övriga 
konsekven-
ser 

Konsekvenser för kunderna 
I stället för att ta betalt för bomkörningar kan ytterligare åtgärder göras för 
att minimera antalet genom andra konsekvenser för användaren, t ex ändrade 
bokningsregler för personer som har haft x antal bomkörningar. 
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3.2 Åtgärder kopplat till administration 

Vid sidan av ovan nämnda åtgärder som är direkt kopplade till färdtjänsttrafiken 
har också ett antal åtgärder diskuterats som syftar till att underlätta handläggning 
och effektivisera administrationen. Notera att det är svårt att göra en beräkning 
av besparingspotentialen för dessa åtgärder, men icke desto mindre kan dessa 
åtgärder bidra till effektivisering, vilket påverkar verksamhetens totala kostna-
der.  

Åtgärd 13 GIS-system för att koppla tillgänglighet till beställningscentralens arbete 

Beskriv-
ning 

Kommunerna rapporterar idag in tillgänglighetsanpassning av hållplatser till 
NVDB30 vid ombyggnader. Åtgärden innebär att ta fram ett GIS-system som 
kopplar tillgänglighetsdata från NVDB till beställningscentralens arbete. På så 
sätt kan beställningscentralen se vilka hållplatser som är tillgänglighet och un-
derlätta möjligheten att styra färdtjänstresor mot allmän kollektivtrafik. 

 

Åtgärd 14 Digitalisering 

Beskriv-
ning 

Denna åtgärd innebär ett kontinuerligt arbete med digitalisering av både hand-
läggning och beställningscentral samt ökad kommunikation för att få fler att 
använda de digitala verktygen. 

Digitalisering pågår redan idag inom Region Örebro län och det finns även 
kommande satsningar för att öka medvetenhet bland kunderna om de portaler 
som finns. Färdtjänstappen kommer snart släppas i ny version där det går att 
boka och avboka alla typer av serviceresor.  

Besparingspotentialen ligger bland annat i att antal samtal till kundtjänst vän-
tas minska och att såväl bokningar som avbokningar digitalt väntas öka. 

 

Åtgärd 15 Genomför skatteväxling 

Beskriv-
ning 

Som beskrivits i inledningen står idag kommunerna för kostnaden för färd-
tjänstresor, såväl trafik som administration, som utgör ca 70 % av alla service-
resor. Det finns en upplevelse bland kommunerna att systemet skulle bli mer 
överblickbart om en skatteväxling genomförs så att kostnaderna för alla ser-
viceresor flyttas över till Region Örebro län. Det skulle också potentiellt ge ett 
ökat incitament att minska kostnaderna.  

Frågan kommer att hanteras i en kommande översyn över kollektivtrafikorga-
nisationen i Örebro län. 

 

 
30 Nationella vägdatabasen 
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4. Sammanfattning, diskussion och förslag till fort-
satt arbete 

4.1 Sammanfattning av kostnadsbesparingspotential  

I Tabell 4 visas besparingspotentialen för respektive åtgärd beskriven ovan. Den 
sammanlagda potentialen inom färdtjänsttrafiken bedöms till 3,5 % - 4 % för de 
åtgärder som går att kvantifiera. I absoluta tal innebär det en besparing på 2,5-3 
miljoner per år (för prognosåret 2021).  

Höjda egenavgifter är troligen den åtgärd som har den största effekten, men ingår 
inte i den procentuella besparing som nämns ovan, då dess potential beror på var 
nivån på egenavgift sätts. Den bidrar till såväl ett minskat resande som en intäkt-
sökning. 

För åtgärder direkt kopplade till administrationen (handläggning och beställ-
ningscentral) är det svårt att kvantifiera besparingspotentialen. Som redovisats 
beräknas flera av de åtgärder direkt kopplade till färdtjänsttrafiken som föreslås 
å ena sidan ge en besparing, men de kommer å andra sidan sannolikt att innebära 
ökad administration, vilket ska vägas mot digitalisering som har stor potential 
för effektivisering. 

4.2 Diskussion och förslag på fortsatt arbete 

Nedan sammanfattas några generella slutsatser av de åtgärder med besparings-
potential som tagits fram. En beskrivning görs också av de ytterliga övervägan-
den och kompletterande utredningar som bör göras innan åtgärder genomförs. 

Kundernas upplevelse är viktig att beakta 

Förutom effekter på kostnaderna kan en åtgärd även innebära andra konsekven-
ser, till exempel för administrationen och/eller kunderna. Det är det samlade be-
tyget för varje åtgärd som måste ligga till grund för det fortsatta arbetet, dvs. 
effekter på administration, kollektivtrafik och kunder tillsammans, se Tabell 4. 

Det finns bland annat forskning som visar på ett starkt samband mellan livstill-
fredsställelse och vardagsresande bland såväl barn, vuxna som äldre. Äldre är 
idag en population som blir alltmer mobila och har ett annat aktivitetsmönster än 
tidigare generationer. Samhället har också andra förväntningar på äldre idag än 
tidigare. Om förmågan att på egen hand kunna ta sig fram med bil upphör finns 
det en risk att det kan ha en negativ effekt på välbefinnandet.31 Det är därför 
viktigt att det finns alternativ till bilen som inte minskar de äldres rörelsefrihet. 

 
31 Margareta Friman och Lars E. Olsson, 2020. Daily Travel and Wellbeing among the Elderly. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 2020-03-30. 



22 

 Trivector Traffic 

 

Tabell 4. Bedömda effekter av åtgärdsförslagen 

 Åtgärder 

Besparingspotential 
  
  
  

Övriga effekter 
  
  

  

Ef-
fekt 
på 
antal 
resor 

Effekt på 
årlig trafik-
kostnad 

Effekt 
på 
ökad 
intäkt 

Kommentar Administration Kunderna Allmän kollektivtrafik 

1 Inför kopplade resor (kombinationsresor)    -1-1,5%       Kommer att upplevas som 
försämrad servicegrad  

Risk för längre restid 

2 Differentierade färdtjänsttillstånd  -   -     Ej kvantifierbar Kräver fler utredare     

3 Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade    -1,75 - 2%         Risk för längre restid 

4 Utveckla flextrafiken i Örebro  -   - *   Har ej bedömts   Förbättrad tillgänglighet Ej kostnadseffektiv 

5 Differentierad egenavgift utanför peaktid    -0,5-1%           

6 Ta betalt för barn och ungdomar      0,25%         

7 Höjda egenavgifter -6%   14% 
Effekten beror 
på nivå    Ekonomisk begränsning   

8 Begränsa antalet resor per månad eller år  -    + Effekten beror 
på nivå  

  Försämrad service   

9 Pristrappa  -    + Effekten beror 
på nivå  

  Försämrad service   

10 Villkora ledsagare  -   -    Ej kvantifierbar Kräver fler utredare     

11 Inför egenavgifter för månadskort i Kuma och Örebro     + Små effekter       

12 Ta betalt för bomkörningar       Har ej bedömts       

13 GIS-system för att koppla tillgänglighet till beställ-
ningscentralens arbete 

      Ej kvantifierbar       

14 Digitalisering       Ej kvantifierbar Minskad administration 
Ökad service och tillgäng-
lighet   

* (dock ökade kostnader för flextrafiken) 
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Exempel på utredda åtgärdsförslag som har relativt små effekter på kostnadsbe-
sparing, men samtidigt leder till en försämrad servicenivå och en begränsning av 
rörelsefriheten är att sätta tak på resor eller pristrappa. Det är viktigt att beakta 
att det finns en samhällsekonomisk aspekt på att begränsa rörelsefriheten, som är 
svårt att ställa mot kostnadsbesparingspotential men som dock är viktig. 

Potential för överflyttning till allmän kollektivtrafik bör utredas samlat 

Åtgärder kopplade till överflyttning till kollektivtrafiken bör fortsatt hanteras till-
sammans. Dessa åtgärder ensamma har potential att leda till en årlig besparing 
på ca 2-3 %, men potentialen måste utnyttjas på rätt så att en åtgärd inte leder till 
kraftigt ökad administration eller upplevd försämrad service hos kunderna.  

En del av de åtgärdsförslag som har utretts, exempelvis differentierade tillstånd 
samt flextrafik, har provats med framgång i andra län. Detta innebär dock inte att 
en åtgärd bara kan appliceras rakt av i ett annat län. Dagens regelverk behöver 
justeras (parallellt med bättre efterlevnad av existerande villkor), bland annat 
kring differentierade tillstånd och att se över möjligheten att få hjälp vid ombord-
stigning i den allmänna kollektivtrafiken. Potentialen för överflyttning till kol-
lektivtrafiken skiljer sig också mycket mellan olika kommuner. Därför är poten-
tialen sannolikt inte jämnt fördelad mellan kommunerna. 

Att uppmuntra till en användning av den allmänna kollektivtrafiken kan i för-
längningen leda till förbättrad folkhälsa och att det blir en ”vana som sätter sig”. 
Detta är effekter vars fulla potential inte har värderats i denna utredning. Men det 
finns en tro att en väl fungerande flextrafik som marknadsförs mot kunderna kan 
ge goda effekter, även om det finns utvärderingar som visar att det är en utmaning 
att få en lönsamhet i sådan trafik. Eventuell fortsatt flextrafik bör därför utredas. 

Rekommendationen är att kombinera förändrade rutiner i handläggning med eko-
nomiska incitament, marknadsföring av redan existerande regelverk, exempelvis 
möjligheten att ta med ledsagare på kollektivtrafiken, och tillgänglighetsförbätt-
ringar av hållplatser. Ett förslag är att ha en fortsatt dialog med län som har an-
vänts som exempel i denna utredning för att få en djupare förståelse. 

Fortsatt arbete kring ansvarsfördelning och kommunikation 

I en parallell utredning som fokuserat på samverkan och informationsutbyte mel-
lan kommunerna och Region Örebro län finns förslag på hur dialogprocessen kan 
stärkas framöver. En slutsats av rubricerad utredning är att det är viktigt att det 
sker en dialog mellan berörda kommuner och regionen i samband med att det 
görs förändringar i regelverk, så att det sker en harmonisering mellan kommu-
nerna. 

Kollektivtrafikorganisationen inom Örebro län kommer att studeras vidare i en 
kommande utvärdering av avtal om kollektivtrafik för Örebro län. I denna utvär-
dering kommer även frågan om skatteväxling att tas upp. 
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Servicenivå och upphandlingar 

Servicenivå kostar pengar. Graden av servicenivå har inte specifikt diskuterats i 
denna utredning, men flera av de beskrivna åtgärdsförslagen i kapitel 3 påverkar 
indirekt servicenivån och/eller syftar till en ökad efterlevnad av regelverk eller 
befintlig lagstiftning.  

I denna utredning har inga direkta åtgärder kopplat till upphandlingar tagits fram. 
Som beskrivits inledningsvis har upphandlingar haft en stor betydelse för den 
kostnadsökning som skett under perioden 2015-2019. Samtidigt kan det konsta-
teras att med det nya trafikavtal som trätt i kraft väntas kostnaderna minska. Pro-
gnosen för 2021 innebär en minskning med 10 miljoner kronor jämfört med 
2019, men denna minskning går inte helt att tillskriva ett nytt avtal, utan beror 
också på minskat resande till följd av Coronapandemin. 
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Projektpengar från Kulturrådet till bibliotekspedagog, 
dnr KS 21/00141 
 
Informationsunderlag 
Ansökan om bidrag till stärkta bibliotek i hela landet, Kulturrådet, KUR 
2021/7930.  

Ärendet 
Hällefors kommun har låga utlåningssiffror när det gäller barn och unga. 
Enligt Kolada ligger barnboksutlånen på 6,8 procent medan liknande 
kommuner, övergripande, hamnar på 15,6 procent. 
 
Kommunförvaltningen ser ett behov av att kraftsamla för att få barn/föräldrar 
och unga att uppsöka biblioteken i kommunen. Biblioteksverksamheten vill 
arbeta läsfrämjande, öka den digitala delaktigheten och erbjuda en varierad 
programverksamhet samt samverka med andra aktörer i lokalsamhället. 
 
För att kunna genomföra den satsningen på barn/föräldrar och unga ser 
kommunförvaltningen att det behövs en personalförstärkning i form av en 
bibliotekspedagog. En bibliotekspedagog ska utveckla det kvalitativa arbetet 
och bredda verksamheten. Bibliotekspedagogen ska ha sin naturliga hemvist 
på biblioteket men ska också verka uppsökande.  
 
Kommunförvaltningen har därför ansökt om bidrag från kulturrådets projekt 
Stärkta bibliotek. Syftet med Stärkta bibliotek är att utöka utbud och 
tillgänglighet till folkbibliotek. Medlen ska användas till att projektanställa en 
bibliotekspedagog i åtta månader.  

Social konsekvensanalys 
Hällefors kommun har högst andel barn i landet som växer upp i hushåll 
under inkomststandard. En riktad satsning på barn/föräldrar och unga 
skulle vara av gagn för många i Hällefors. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
För att genomföra satsningen har kommunförvaltningen ansökt om bidrag 
av Kulturrådet på 310 000 kronor som har beviljats 2021-06-16. 
 
Att projektanställa en bibliotekspedagog i åtta månader innebär en 
personell förstärkning som inte påverkar kommunens nettokostnader för 
verksamheten då kostnadsökningen finansieras av riktat bidrag.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef 
Karin Lundmark. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om bibliotekspedagogens placering på 
biblioteket istället för på skolan, vilket besvaras av bibliotekschef Karin 
Lundmark. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 



 

 
 Beslut 

 

 

 

Box 27215, 102 53 Stockholm 

Besök: Borgvägen 1–5, 08 519 264 00 

kulturradet@kulturradet.se  

kulturradet.se 

 2021-06-15 

 KUR 2021/8111 

s.1(3) 

   

 

 

Ärende 

Fördelning av bidraget Stärkta bibliotek i hela landet för 2021.  

Beslut 

1. Statens kulturråd beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt bilaga 1. 
- Villkor för mottagande av bidraget framgår av bilaga 2.  

2. Övriga ansökningar om bidrag avslås, se bilaga 1. 

Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är 148 737 000 kronor. 

Ärendets handläggning och beredning 

Ansökningar 

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in 258 ansökningar, varav 16 är i partnerskap. 
242 kommuner har sökt. Totalt ansökt belopp uppgår till 243 151 670 kronor. 
 
De sökande kommunerna har i sina ansökningar beskrivit den insats de önskar göra 
gällande folkbiblioteken utifrån kommunens behov och argumenterat för varför deras 
insats för Stärkta bibliotek bör få bidrag från Statens kulturråd, härefter Kulturrådet. 
Behoven som uttrycks i ansökningarna är stora och varierade. Sökande kommuner ser 
behov av exempelvis digital omställning, uppsökande verksamhet, 
tillgänglighetssatsningar, satsningar på ungdomar och fokus på nationella minoriteter.  

 

Sammanläggning 

Alla ansökningar har lagts samman till detta ärende (se dnr ovan) eftersom 
ansökningarna bedöms i ett sammanhang.  

Beslutet och beredningen 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Lotta Brilioth Biörnstad efter föredragning av 
handläggarna Cecilia Brisander, Nina Ström och Anna Hällgren. I den slutliga 
handläggningen har även kommunikatör Stefan Zachrisson deltagit.  

I beredningen av detta ärende har handläggarna Cecilia Brisander, Nina Ström, Anna 
Hällgren och enhetschefen Lotta Brilioth Biörnstad deltagit. 

I fråga om anmälda jäv se bilaga 3. Handläggaren Cecilia Brisander har på grund jäv inte 
deltagit i handläggning och beredning av ansökningar från kommuner i region Stockholm. 
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Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15
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I stället har de ansökningarna beretts och föredragits av handläggarna Anna Hällgren och 
Nina Ström.   

Skäl för beslutet 

Aktuella bestämmelser m.m.  

Kulturrådet beslutar om statsbidrag Stärkta bibliotek till hela landet med stöd av 
förordningen (2018:66) Förordning om statsbidrag till folkbibliotek (nedan kallad 
förordningen). Ändamålet med bidraget är att öka utbud av och tillgänglighet till 
folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Insatserna ska i första hand syfta till att stimulera 
utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen. Av 4 § i förordningen 
framgår att statsbidraget endast får beviljas till en kommun som har upprättat en 
biblioteksplan enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801). 

I beredningen av ansökningarna bedöms huruvida insatserna utgår från behov hos 
kommunernas invånare och är grundade i en omvärldsanalys, och på vilket sätt 
insatserna gör att biblioteksverksamheten når fler. 

Kulturrådet ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och 
ungdomsperspektiv. Kulturrådet har vidare ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor 
med anknytning till myndighetens verksamhetsområde samt ett samlat ansvar för att 
inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vidare ska Kulturrådet verka för ett internationellt 
och interkulturellt utbyte. Detta framgår av förordningen (2012:515) med instruktion för 
Statens kulturråd. 

Kulturrådets bedömning 

De sökande har i sina ansökningar beskrivit sina insatser och argumenterat för varför 
deras insats borde få bidrag från Kulturrådet. 

Kulturrådet bedömer att medlen bör fördelas enligt beslutsbilaga 1. Bedömningen 
grundar sig på hur väl ansökningarna överensstämmer med bidragets ändamål, övriga 
krav i förordningen, de prioriteringar och urvalsgrunder Kulturrådet har beslutat, samt de 
övriga krav som regeringen ställer på Kulturrådets bidragsgivning. På grund av 
omständigheter orsakade av pandemin har Kulturrådet under denna ansökningsomgång 
även accepterat nyss utgångna biblioteksplaner där beslut inte ännu kunnat fattas om en 
ny biblioteksplan. 

Vid 2021 års fördelningstillfälle har Kulturrådet prioriterat kommuner som väl uppfyller 
bidragets ändamål, och kommuner som har insatser för prioriterade grupper, kognitiv 
tillgänglighet och ungdomar. Insatser som vi bedömer ger långsiktiga positiva effekter i 
kommunerna har prioriterats liksom insatser av nationellt intresse.  

Det sökta beloppet är sammantaget högre än det beviljade beloppet. Sökande som 
svarat väl mot ansökningsomgångens prioriteringar har fått högre andel av sitt sökta 
bidrag beviljat. Särskild hänsyn har tagits till kommunernas olika förutsättningar att 
bedriva folkbiblioteksverksamhet. 

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15
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På Kulturrådets vägnar 

Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef  

 
 

     

 

 

 

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Blekinge län Bilaga 1 2021-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande kommun Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7361 Karlshamns kommun 212000-0845 Bifall 1 220 000 750 000 2023-03-01

KUR 2021/7682 Karlskrona kultur- och 

fritidsförvaltning

212000-0829 Bifall 895 000 450 000 2022-10-30

KUR 2021/7863 Olofströms kommun 212000-0811 Bifall 375 000 350 000 2023-01-29

KUR 2021/7375 Ronneby bibliotek /Ronneby kommun 212000-0837 Bifall 875 000 650 000 2023-02-28

KUR 2021/7410 Sölvesborgs kommun 212000-0852 Bifall 989 750 450 000 2022-03-17

Fem ansökningar 4 354 750 2 650 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Dalarna län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7495 Borlänge bibliotek 212000-2239 Bifall 1 195 000 750 000 2023-02-03

KUR 2021/7815 Falu kommun, Kultur- och 

fritidsförvaltningen

212000-2221 Bifall 1 520 000 900 000 2023-03-01

KUR 2021/7841 Gagnefs kommun 212000-2155 Bifall 338 800 330 000 2022-08-29

KUR 2021/7878 Hedemora stadsbibliotek 212000-2254 Bifall 800 000 400 000 2022-07-31

KUR 2021/7581 Leksands kommun 212000-2163 Bifall 835 000 550 000 2023-03-01

KUR 2021/7464 Ludvika kommun 212000-2270 Bifall 2 040 000 700 000 2022-10-30

KUR 2021/7884 Malung-Sälens kommun 212000-2148 Bifall 1 485 000 500 000 2023-03-01

KUR 2021/7626 Mora kommun 212000-2213 Bifall 910 000 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7588 Rättviks kommun 212000-2171 Bifall 180 000 110 000 2023-03-01

KUR 2021/7943 Smedjebackens kommun 212000-2205 Bifall 1 800 000 500 000 2022-02-28

KUR 2021/7595 Säters kulturenhet 212000-2247 Bifall 610 000 610 000 2023-03-01

KUR 2021/7864 Vansbro kommunbibliotek 212000-2130 Bifall 490 000 450 000 2022-12-30

KUR 2021/7899 Älvdalens sockenbibliotek 212000-2197 Bifall 1 400 000 700 000 2023-03-01

13 ansökningar 13 603 800 7 100 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Gävleborgs län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7830 Bollnäs kommun 212000-2361 Bifall 1 550 000 650 000 2022-10-31

KUR 2021/7793 Gävle kommun 212000-2338 Bifall 900 000 800 000 2023-02-28

KUR 2021/7854 Hudiksvalls Kommun 212000-2379 Bifall 800 000 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7856 Hudiksvalls Kommun 212000-2379 Bifall 1 770 000 200 000 2023-03-01

KUR 2021/7833 Ljusdals bibliotek/Ljusdals kommun 212000-2320 Bifall 1 790 000 600 000 2022-10-30

KUR 2021/7801 Nordanstigs kommunbibliotek 212000-2312 Bifall 600 000 450 000 2023-03-01

KUR 2021/7867 Ockelbo Folkbibliotek 212000-2288 Bifall 110 000 110 000 2023-01-29

KUR 2021/7807 Ovanåkers kommun 212000-2304 Bifall 450 000 200 000 2022-10-30

KUR 2021/7813 Ovanåkers kommun 212000-2304 Bifall 1 095 000 500 000 2022-12-30

KUR 2021/7641 Sandvikens kommun 212000-2346 Bifall 775 000 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7565 Söderhamns stadsbibliotek, 

Söderhamns kommun

212000-2353

Avslås 1 035 000 0

KUR 2021/7774 Söderhamns stadsbibliotek, 

Söderhamns kommun

212000-2353

Bifall 920 000 650 000 2023-01-29

12 ansökningar 11 795 000 5 360 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Hallands län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red. Datum

KUR 2021/7680 Halmstads kommun 212000-1215 Bifall 645 000 645 000 2022-10-30

KUR 2021/7625 Hylte Kommun, Hyltebiblioteken 212000-1207 Bifall 800 000 550 000 2023-03-01

KUR 2021/7738 Kungsbacka kommun 212000-1256 Bifall 2 500 000 950 000 2023-03-01

KUR 2021/7828 Laholms kommun 212000-1223 Bifall 1 050 000 700 000 2022-10-30

KUR 2021/7791 Varbergs Kommun 212000-1249 Bifall 685 000 600 000 2022-10-30

5 ansökningar 5 680 000 3 445 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Jämtlands län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7862 Bergs kommun, verksamhetsnämnden 212000-2502 Bifall 452 850 350 000 2022-11-08

KUR 2021/7799 Bräcke kommun 212000-2460 Bifall 1 023 000 800 000 2023-02-13

KUR 2021/7879 Härjedalens kommun 212000-2510 Bifall 950 000 700 000 2022-12-01

KUR 2021/7496 Krokoms kommun 212000-2478 Bifall 275 000 275 000 2022-06-29     

KUR 2021/7665 Ragunda kommun 212000-2452 Bifall 150 000 150 000 2023-01-29

KUR 2021/7850 Åre kommun 212000-2494 Bifall 1 450 000 700 000 2023-03-01

KUR 2021/7663 Östersunds bibliotek 212000-2528 Bifall 1 580 000 1 000 000 2022-12-30

7 ansökningar 5 880 850 3 975 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Jönköpings län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7606 Aneby kommun 212000-0498 Bifall 630 000 300 000 2022-08-29

KUR 2021/7659 Aneby kommun 212000-0498 Bifall 540 000 400 000 2022-07-30

KUR 2021/7745 Eksjö stadsbibliotek 212000-0589 Bifall 125 000 125 000 2023-03-01

KUR 2021/7536 Habo kommun 212000-1611 Bifall 1 200 000 300 000 2022-04-29

KUR 2021/7903

Jönköpings kommun, Kultur- och 

fritidsförvaltningen 212000-0530 Bifall 100 000 100 000 2022-06-29

KUR 2021/7865

Jönköpings kommun, Kultur- och 

fritidsförvaltningen 212000-0530 Bifall 650 000 650 000 2022-10-30

KUR 2021/7624 Nässjö kommun, Kultur & fritid 212000-0548 Bifall 262 000 250 000 2022-06-29

KUR 2021/7651 Vaggeryds bibliotek 212000-0522 Bifall 650 000 650 000 2023-02-12

KUR 2021/7744 Värnamo kommun, kulturförvaltningen212000-0555 Bifall 800 000 800 000 2023-03-01

9 ansökningar 4 957 000 3 575 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Kalmars län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red. Datum

KUR 2021/7762 Borgholms kommun 212000-0795 Bifall 865 000 600 000 2022-07-31

KUR 2021/7669 Hultsfreds bibliotek 212000-0712 Bifall 3 250 000 1 100 000 2023-03-01

KUR 2021/7749 Högsby kommunbibliotek 212000-0688 Avslås 450 000 0

KUR 2021/5993 Mönsterås kommun 212000-0720 Bifall 293 142 250 000 2022-03-01

KUR 2021/7846 Mörbylånga kommun Biblioteket 212000-0704 Bifall 616 000 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7869 Nybro bibliotek 212000-0753 Bifall 715 000 600 000 2022-12-31

KUR 2021/7784 Oskarshamns kommun 212000-0761 Bifall 660 000 300 000 2022-05-30

KUR 2021/7700 Torsås kommun 212000-0696 Bifall 747 000 450 000 2023-03-01

KUR 2021/7898 Vimmerby bibliotek 212000-0787 Bifall 1 000 000 600 000 2022-08-29

KUR 2021/7742 Västerviks kommunbibliotek 212000-0779 Bifall 160 000 160 000 2022-05-30

10 ansökningar 8 756 142 4 660 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Kronobergs län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7611 Alvesta kommun/Biblioteken i 

Alvesta kommun

212000-0639 Bifall 1 250 000 700 000 2022-10-30

KUR 2021/7657 Ljungby kommun 212000-0670 Bifall 2 000 000 1 000 000 2022-08-14

KUR 2021/7675 Markaryds kommun, Utbildn- och 

kulturnämnden

212000-0654 Bifall 330 000 300 000 2022-03-01

KUR 2021/7498 Tingsryds kommun 212000-0621 Bifall 1 330 000 650 000 2023-03-01

4 ansökningar 4 910 000 2 650 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Norrbottens län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7750 Arjeplogs kommun/Kultur och Fritid 212000-2668 Bifall 943 000 700 000 2023-03-01

KUR 2021/7789 Arvidsjaurs kommun 212000-2650 Bifall 770 000 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7671 Bodens stadsbibl./Bodens kommun 212000-2767 Bifall 1 300 000 750 000 2022-05-30

KUR 2021/7586 Gällivare bibliotek 212000-2726 Bifall 660 000 550 000 2023-01-29

KUR 2021/7640 Haparanda kommun 212000-2775 Bifall 600 000 450 000 2022-08-29

KUR 2021/7583 Jokkmokks Kommun 212000-2676 Bifall 200 000 200 000 2023-03-01

KUR 2021/7676 Kalix kommun 212000-2692 Bifall 1 300 000 700 000 2022-09-29

KUR 2021/7639 Kiruna kommun 212000-2783 Bifall 1 575 000 800 000 2022-09-29

KUR 2021/7492 Luleå kommun, Kultur- och 

fritidsförvaltningen

212000-2742 Bifall 480 000 480 000 2022-11-30

KUR 2021/7710 Piteå kommun, Kultur, Park och  Fritid 212000-2759 Bifall 300 000 300 000 2022-06-29

KUR 2021/7355 Älvsbyns kommun 212000-2734 Bifall 683 800 680 000 2022-10-30

KUR 2021/7691 Överkalix kommunbibliotek 212000-2684 Bifall 580 000 550 000 2022-10-31

KUR 2021/7728 Tornedalens bibliotek, Övertorneå 

kommun

212000-2700 Bifall 130 000 130 000 2023-03-01

KUR 2021/7855 Tornedalens bibliotek, Övertorneå 

kommun

212000-2700 Bifall 420 420 420 000 2023-03-01

14 ansökningar 9 942 220 7 310 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Skånes län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red,datum

KUR 2021/7514 Burlövs kommun 212000-1025 Avslås 1 600 000 0

KUR 2021/7616 Båstads kommun / Båstads Bibliotek 212000-0944 Bifall 400 000 350 000 2023-03-01

KUR 2021/7753 Eslövs kommun Kultur och Fritids förv. 212000-1173 Bifall 1 430 000 700 000 2022-08-29

KUR 2021/7852 Helsingborgs stad 212000-1157 Bifall 3 900 000 1 200 000 2022-10-30

KUR 2021/7882 Hässleholms kommun, Kultur- och 

fritidsförvaltningen Hässleholms kommun

212000-0985 Bifall 2 575 000 650 000 2022-12-01

KUR 2021/7802 Hörby kommun 212000-1108 Bifall 500 000 300 000 2022-06-30

KUR 2021/7768 Klippans kommun 212000-0928 Bifall 1 310 000 500 000 2022-08-29

KUR 2021/7610 Kristianstads kommun 212000-0951 Bifall 900 000 700 000 2023-03-01

KUR 2021/7743 Kävlinge kommun 212000-1058 Bifall 200 000 200 000 2023-03-01

KUR 2021/7894 Landskrona stad 212000-1140 Bifall 1 800 000 1 100 000 2022-11-29

KUR 2021/7722 Lomma kommun / Lomma folkbibliotek 212000-1066 Bifall 500 000 350 000 2022-10-31

KUR 2021/7788 Folkbiblioteken i Lund, Lunds kommun 212000-1132 Bifall 1 150 000 550 000 2023-03-01

KUR 2021/7747 Biblioteken i Malmö 212000-1124 Bifall 3 523 900 2 400 000 2022-11-28

KUR 2021/7831 Malmö Stad - Stadsbiblioteket 212000-1124 Bifall 11 170 000 3 500 000 2023-03-01

KUR 2021/7824 Osby kommun 212000-0902 Bifall 285 000 285 000 2022-08-29

KUR 2021/7670 Perstorps bibliotek 212000-0910 Bifall 710 000 450 000 2023-01-29

KUR 2021/7874 Simrishamns bibliotek 212000-0969 Bifall 710 000 500 000 2023-03-01

KUR 2021/7783 Sjöbo kommun 212000-1090 Bifall 500 000 500 000 2023-03-01

KUR 2021/7786 Staffanstorps bibliotek 212000-1017 Bifall 184 100 180 000 2022-12-30

KUR 2021/7880 Svalövs kommun 212000-0993 Bifall 1 114 925 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7761 Svedala bibliotek 212000-1074 Bifall 375 000 375 000 2022-10-31

KUR 2021/7701 Tomelilla kommun 212000-0886 Bifall 500 000 350 000 2022-10-30

KUR 2021/7622 Trelleborgs bibliotek 212000-1199 Bifall 210 000 210 000 2022-03-01

KUR 2021/7556 Ystads Stadsbibliotek 212000-1181 Bifall 700 000 700 000 2023-03-01

KUR 2021/7906 Örkelljunga koomun, Kultur och Fritidsförvaltningen212000-0878 Bifall 230 000 230 000 2023-03-01

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



25 ansökningar 36 477 925 16 880 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Stockholms län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7476 Bibliotek Botkyrka 212000-2882 Bifall 850 000 850 000 2022-08-29

KUR 2021/7707 Haninge kommun 212000-0084 Bifall 827 000 650 000 2023-03-01

KUR 2021/7613 Huddinge kommun 212000-0068 Bifall 2 250 000 1 000 000 2022-12-03

KUR 2021/7751 Järfälla kommun, folkbibliotek 212000-0043 Bifall 350 000 350 000 2022-07-30

KUR 2021/7889 Lidingö stad, Lidingö stadsbibliotek 212000-0191 Bifall 1 846 000 450 000 2023-03-01

KUR 2021/7695 Nacka kommun 212000-0167 Bifall 850 000 550 000 2023-03-01

KUR 2021/7790 Norrtälje kommun 212000-0217 Bifall 1 769 000 800 000 2023-03-01

KUR 2021/7900 Nykvarns bibliotek 212000-2999 Bifall 275 000 275 000 2022-10-30

KUR 2021/7550 Salems bibliotek 212000-2874 Bifall 500 000 250 000 2022-08-29

KUR 2021/7632 Biblioteken i Sollentuna 212000-0134 Bifall 1 310 000 400 000 2023-03-01

KUR 2021/7633 Biblioteken i Sollentuna 212000-0134 Bifall 1 840 000 1 000 000 2023-03-01

KUR 2021/7848 Biblioteken i Sollentuna 212000-0134 Bifall 1 025 000 400 000 2023-03-01

KUR 2021/7748 Solna stadsbibliotek 212000-0183 Bifall 689 600 250 000 2022-08-29

KUR 2021/7766 Stockholms stadsbibliotek 212000-0142 Bifall 3 960 000 3 000 000 2022-10-31

KUR 2021/7577 Sundbybergs stad 212000-0175 Bifall 420 000 420 000 2023-03-01

KUR 2021/7771 Sundbybergs stad 212000-0175 Bifall 480 000 480 000 2022-08-29

KUR 2021/7881 Södertälje stadsbibliotek 212000-0159 Bifall 1 825 000 1 100 000 2023-03-01

KUR 2021/7547 Täby kommun/Täby bibliotek 212000-0118 Bifall 800 000 650 000 2022-07-31

KUR 2021/7725 Upplands Väsby kommun 212000-0019 Bifall 1 060 968 650 000 2022-12-30

KUR 2021/7886 Upplands-Bro bibliotek 212000-0100 Bifall 480 000 480 000 2023-03-01

KUR 2021/7746 Vaxholms stadsbibliotek 212000-2908 Bifall 72 000 72 000 2022-03-01

KUR 2021/7817 Värmdö bibliotek 212000-0035 Bifall 231 000 230 000 2022-07-16

KUR 2021/7736 Österåkers kommun 212000-2890 Bifall 560 000 560 000 2022-10-30

23 ansökningar 24 270 568 14 867 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Södermanlands län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7836 Eskilstuna kommun 212000-0357 Bifall 2 050 000 1 200 000 2022-10-30

KUR 2021/7727 Flens kommun 212000-0332 Bifall 350 000 350 000 2022-03-01

KUR 2021/7655 Gnesta bibliotek 212000-2965 Bifall 250 000 250 000 2022-01-30

KUR 2021/7891 Katrineholms kommun 212000-0340 Bifall 1 300 000 600 000 2022-09-30

KUR 2021/7892 Katrineholms kommun 212000-0340 Avslås 260 000 0

KUR 2021/7740 Nyköpings kommun 212000-2940 Bifall 115 000 115 000 2022-03-01

KUR 2021/7480 Oxelösunds kommun 212000-0324 Bifall 510 000 510 000 2022-09-29

KUR 2021/7692 Strängnäs kommun, kultur-och 

fritidsnämnden

212000-0365 Bifall 957 500 650 000 2022-11-14

KUR 2021/7876 Trosa kommun 212000-2957 Bifall 390 000 390 000 2023-03-01

KUR 2021/7709 Vingåkers kommun 212000-0308 Bifall 675 000 675 000 2022-11-29

10 ansökningar 6 857 500 4 740 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Uppsala län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7796 Heby kommun 212000-2049 Bifall 1 100 000 700 000 2022-11-29

KUR 2021/7729 Håbo bibliotek 212000-0241 Bifall 500 000 500 000 2022-11-29

KUR 2021/7803 Knivsta bibliotek 212000-3013 Bifall 750 000 650 000 2023-03-01

KUR 2021/7868 Tierps kommun 212000-0266 Bifall 490 000 490 000 2022-07-31

KUR 2021/7905 Uppsala bibliotek 212000-3005 Bifall 1 580 000 1 500 000 2022-09-29

KUR 2021/7572 Älvkarleby kommun 212000-0258 Bifall 595 000 550 000 2022-10-30

6 ansökningar 5 015 000 4 390 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Värmlands län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7844 Arvika bibliotek 212000-1892 Bifall 900 000 650 000 2022-10-30

KUR 2021/7681 Eda kommunbibliotek 212000-1769 Bifall 100 000 100 000 2022-05-30

KUR 2021/7798 Filipstads kommun, 

biblioteket

212000-1876 Bifall 240 000 240 000 2022-09-29

KUR 2021/7859 Forshaga kommun 212000-1819 Bifall 1 430 000 1 000 000 2023-03-01

KUR 2021/7481 Grums kommun 212000-1827 Bifall 620 000 620 000 2023-01-30

KUR 2021/7756 Hagfors kommun 212000-1884 Bifall 1 205 000 650 000 2023-03-01

KUR 2021/7521 Hammarö bibliotek 212000-1793 Bifall 660 000 250 000 2022-07-31

KUR 2021/7772 Karlstad kommun 212000-1850 Bifall 160 000 160 000 2022-11-30

KUR 2021/7735 Kils kommun 212000-1751 Bifall 796 000 520 000 2022-03-01

KUR 2021/7885 Kristinehamns kommun 212000-1868 Bifall 875 000 250 000 2023-03-01

KUR 2021/7872 Munkfors bibliotek 212000-1801 Bifall 1 950 000 650 000 2023-03-01

KUR 2021/7575 Storfors bibliotek 212000-1785 Bifall 700 000 650 000 2023-03-01

KUR 2021/7840 Säffle kommun 212000-1900 Bifall 800 000 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7842 Torsby kommun 212000-1777 Bifall 935 000 700 000 2022-11-29

KUR 2021/7654 Årjängs folkbibliotek 212000-1835 Bifall 614 000 610 000 2022-09-29

15 ansökningar 11 985 000 7 650 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Västerbottens län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7677 Bjurholms bibliotek 212000-2833 Bifall 442 000 400 000 2022-10-30

KUR 2021/7829 Dorotea Kommun 212000-2809 Bifall 480 000 480 000 2022-10-30

KUR 2021/7893 Lycksele kommun 212000-2635 Bifall 610 000 610 000 2023-03-01

KUR 2021/7683 Malå kommun 212000-2866 Bifall 570 000 400 000 2022-08-29

KUR 2021/7843 Nordmaling kommun 212000-2536 Bifall 560 000 560 000 2023-01-13

KUR 2021/7720 Norsjö kommun, Biblioteket 212000-2858 Bifall 1 020 000 600 000 2022-08-30

KUR 2021/7873 Robertsfors kommun 212000-2551 Bifall 633 000 630 000 2022-10-30

KUR 2021/7806 Skellefteå kommun 212000-2643 Bifall 300 000 300 000 2023-03-01

KUR 2021/7579 Sorsele Kommun 212000-2585 Bifall 355 000 355 000 2022-11-30

KUR 2021/7875 Sorsele Kommun 212000-2585 Bifall 1 151 250 800 000 2023-03-01

KUR 2021/7794 Umeå kommun 212000-2627 Bifall 1 600 000 1 200 000 2023-01-29

KUR 2021/7712 Vilhelmina kommun, folkbiblioteket 212000-2601 Bifall 556 000 550 000 2022-10-30

KUR 2021/7578 Vindelns kommunbibliotek 212000-2544 Bifall 655 000 655 000 2022-09-29

KUR 2021/5954 Vännäs kommun 212000-2841 Bifall 690 000 550 000 2022-10-30

KUR 2021/7724 Åsele bibliotek 212000-2791 Bifall 630 000 450 000 2023-03-01

15 ansökningar 10 252 250 8 540 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Västernorrlands län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7890 Härnösands kommun 212000-2403 Bifall 2 980 000 950 000 2022-12-30

KUR 2021/7558 Kramfors kommunbibliotek 212000-2429 Bifall 1 400 000 800 000 2022-12-30

KUR 2021/7723 Sundsvalls stadsbibliotek 212000-2411 Bifall 2 135 000 800 000 2023-01-29

KUR 2021/7535 Timrå kommun 212000-2395 Bifall 1 000 000 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7809 Ånge 212000-2387 Bifall 323 500 320 000 2022-08-05

KUR 2021/7896 Örnsköldsviks kommun, 

Samhällsbyggnadsförvaltn.

212000-2445 Bifall 1 450 000 950 000 2022-07-30

6 ansökningar 9 288 500 4 420 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Västmanlands län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7861 Arboga kommun 212000-2122 Bifall 600 000 600 000 2022-10-29

KUR 2021/7797 Fagersta bibliotek 212000-2106 Bifall 590 000 500 000 2023-03-01

KUR 2021/7871 Hallstahammars kommun 212000-2064 Bifall 553 000 400 000 2023-03-01

KUR 2021/7897 Kungsörs kommun /Kungsörs 

bibliotek

212000-2056 Bifall 300 000 300 000 2022-07-30

KUR 2021/7808 Norbergs kommun 212000-2072 Bifall 710 000 710 000 2022-12-30

KUR 2021/7781 Skinnskattebergs kommun 212000-2023 Bifall 870 000 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7618 Surahammars kommun 212000-2031 Bifall 480 000 480 000 2022-11-29

KUR 2021/7805 Västerås stadsbibliotek 212000-2080 Bifall 2 700 000 1 200 000 2023-03-01

8 ansökningar 6 803 000 4 790 000

Signerande beslutsfattare: Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, 2021-06-15



Bidrag Stärkta bibliotek, Västra Götalands län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7834 Ale bibliotek 212000-1439 Bifall 1 150 000 550 000 2022-08-29

KUR 2021/7604 Alingsås kommun 212000-1553 Bifall 696 000 550 000 2022-10-20

KUR 2021/7887 Bengtsfors bibliotek 212000-1470 Bifall 310 000 310 000 2022-10-30

KUR 2021/7699 Bollebygds kommun 212000-2973 Bifall 650 000 650 000 2022-07-31

KUR 2021/7562 Borås Stad 212000-1561 Bifall 1 250 000 800 000 2023-03-01

KUR 2021/7568 Borås Stad 212000-1561 Bifall 1 900 000 1 100 000 2022-10-31

KUR 2021/7716 Dals-Eds kommun 212000-1413 Bifall 600 000 400 000 2023-03-01

KUR 2021/7839 Essunga kommun 212000-2916 Bifall 400 000 400 000 2022-09-29

KUR 2021/7541 Falköpings bibliotek 212000-1744 Bifall 800 000 550 000 2022-07-31

KUR 2021/7537 Färgelanda kommun 212000-1421 Bifall 360 000 360 000 2022-07-28

KUR 2021/7567 Grästorps kommun 212000-1595 Bifall 721 000 600 000 2023-01-30

KUR 2021/7528 Gullspångs kommun 212000-1637 Bifall 535 000 500 000 2022-10-31

KUR 2021/7664 Göteborgs Stad 212000-1355 Bifall 6 110 000 3 700 000 2022-03-01

KUR 2021/7666 Göteborgs Stad 212000-1355 Bifall 5 205 000 2 900 000 2022-08-29

KUR 2021/7782 Götene Kommun 212000-1652 Bifall 217 000 210 000 2022-05-30

KUR 2021/7656 Herrljunga kommun 212000-1520 Bifall 375 000 375 000 2022-10-30

KUR 2021/7895 Hjo kommun 212000-1728 Bifall 1 010 000 650 000 2022-07-29

KUR 2021/7702 Kungälvs stadsbibliotek 212000-1371 Bifall 260 000 260 000 2022-07-30

KUR 2021/7713 Lerums bibliotek 212000-1447 Bifall 89 000 85 000 2023-03-01

KUR 2021/7787 Lidköpings kommun 212000-1694 Bifall 572 000 550 000 2022-08-29

KUR 2021/7835 Lysekils Utbildningsförvaltning 212000-1389 Bifall 780 000 350 000 2022-11-29

KUR 2021/7778 Mariestads Kommun, Kultur- och 

fritidsberedningen

212000-1686 Avslås 500 000 0

KUR 2021/7866 Mariestads Kommun, Kultur- och 

fritidsberedningen

212000-1686 Bifall 400 000 400 000 2022-10-01

KUR 2021/7658 Mark 212000-1504 Bifall 580 000 400 000 2023-03-01
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KUR 2021/7757 Melleruds kommunbibliotek 212000-1488 Bifall 386 500 385 000 2022-10-30

KUR 2021/7785 Munkedals bibliotek 212000-1330 Bifall 1 700 000 600 000 2023-03-01

KUR 2021/7555 Biblioteken i Mölndal 212000-1363 Bifall 950 000 650 000 2022-11-13

KUR 2021/7623 Orust kommun 212000-1314 Bifall 300 000 300 000 2023-03-01

KUR 2021/7545 Skara Kommun 212000-1702 Bifall 650 000 300 000 2022-07-31

KUR 2021/7732 Skövde kommun 212000-1710 Bifall 825 000 750 000 2023-03-01

KUR 2021/7849 Sotenäs kommun 212000-1322 Bifall 1 000 000 300 000 2022-08-29

KUR 2021/7832 Stenungsunds bibliotek 212000-1298 Bifall 640 000 550 000 2023-01-29

KUR 2021/7883 Strömstad kommun 212000-1405 Bifall 415 000 300 000 2023-03-01

KUR 2021/7904 Svenljunga bibliotek 212000-1512 Bifall 350 000 350 000 2023-03-01

KUR 2021/7685 Tanums kommun 212000-1348 Bifall 380 000 380 000 2023-03-01

KUR 2021/7752 Tibro kommun 212000-1660 Bifall 800 000 350 000 2022-07-30

KUR 2021/7795 Tidaholms stadsbibliotek 212000-1736 Bifall 980 000 980 000 2022-10-30

KUR 2021/7810 Tidaholms stadsbibliotek 212000-1736 Bifall 925 000 600 000 2021-10-30

KUR 2021/7800 Tranemo kommun 212000-1462 Bifall 191 000 190 000 2022-05-30

KUR 2021/7708 Trollhättans Stad 212000-1546 Bifall 1 800 000 900 000 2022-10-30

KUR 2021/7686 Töreboda kommun 212000-1678 Bifall 969 000 650 000 2022-10-30

KUR 2021/7818 Uddevalla kommun 212000-1397 Bifall 630 000 400 000 2022-10-30

KUR 2021/7804 Ulricehamns stadsbibliotek 212000-1579 Bifall 500 000 500 000 2022-12-30

KUR 2021/7652 Vara kommun 212000-2924 Bifall 900 000 500 000 2022-09-29

KUR 2021/7754 Vårgårda bibliotek 212000-1454 Bifall 510 000 510 000 2022-08-29

KUR 2021/7760 Vänersborgs bibliotek 212000-1538 Bifall 910 000 700 000 2022-10-31

KUR 2021/7638 Åmåls kommun, Kulturenheten 212000-1587 Bifall 300 000 300 000 2022-10-30

KUR 2021/7765 Åmåls kommun, Kulturenheten 212000-1587 Bifall 730 000 700 000 2022-10-30

48 ansökningar 43 211 500 28 795 000
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Bidrag Stärkta bibliotek, Örebro län Bilaga 1 2020-06-15

KUR 2021/8111

Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7430 Degerfors Kommun 212000-1934 Bifall 527 000 400 000 2023-03-01

KUR 2021/7930 Hällefors kommun 212000-1942 Bifall 310 000 310 000 2022-07-30

KUR 2021/7763 Karlskoga kommun 212000-1991 Bifall 650 000 400 000 2022-11-30

KUR 2021/7566 Kumla kommun 212000-1975 Avslås 1 750 000 0 2023-03-01

KUR 2021/7580 Laxå kommun 212000-1918 Bifall 405 000 400 000 2023-03-01

KUR 2021/7888 Lekebergs kommun 212000-2981 Bifall 625 000 625 000 2023-01-29

KUR 2021/7706 Lindesbergs kommun 212000-2015 Bifall 495 000 350 000 2023-03-01

KUR 2021/7721 Ljusnarsbergs kommun 212000-1959 Bifall 385 000 350 000 2022-10-30

KUR 2021/6678 Nora kommun 212000-2007 Bifall 755 000 600 000 2022-10-30

KUR 2021/7901 Örebro kommun/Örebro 

bibliotek

212000-1967 Bifall 1 570 000 1 200 000 2023-03-01

10 ansökningar 7 472 000 4 635 000
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Dnr KUR Sökande org. Org.nummer Beslut Sökt belopp Beviljat belopp Red.datum

KUR 2021/7644 Finspångs bibliotek 212000-0423 Bifall 265 260 265 000 2022-08-29

KUR 2021/7531 Kinda bibliotek 212000-0399 Bifall 795 000 650 000 2022-11-29

KUR 2021/7619 Linköpings kommun 212000-0449 Bifall 1 450 000 1 200 000 2022-10-30

KUR 2021/7605 Mjölby bibliotek 212000-0480 Bifall 1 720 000 650 000 2023-03-01

KUR 2021/7755 Motala kommun 212000-2817 Bifall 1 000 000 1 000 000 2023-03-01

KUR 2021/7704 Norrköpings stadsbibliotek 212000-0456 Bifall 3 300 000 1 400 000 2022-10-30

KUR 2021/7615 Söderköpings kommun, Stadsbibl. 212000-0464 Bifall 805 000 650 000 2022-11-13

KUR 2021/7767 Vadstena kommun 212000-2825 Bifall 600 000 500 000 2022-10-30

KUR 2021/7773 Valdemarsviks bibliotek 212000-0431 Bifall 660 000 500 000 2023-03-01

KUR 2021/7737 Ydre kommun 212000-0381 Bifall 440 000 440 000 2023-01-30

KUR 2021/7814 Åtvidabergs kommun, biblioteket 212000-0415 Bifall 941 875 600 000 2022-11-30

KUR 2021/7678 Ödeshögs kommun 212000-0373 Bifall 750 000 450 000 2023-01-30

12 ansökningar 12 727 135 8 305 000
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Villkor för bidrag från Kulturrådet 

1.  Bidragsmottagarens åtaganden 

Alla som får bidrag från Kulturrådet måste följa våra villkor. Om innehållet i projektet eller 
verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren 
meddela Kulturrådet så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis väsentliga förändringar 
av budget. I övrigt gäller följande: 

1.1.  Att tillhandahålla information 

Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturrådet information och svara på frågor som 
Kulturrådet ställer i samband med uppföljning. Det gäller både under och efter avslutad 
bidragsperiod. 

1.2.  Att ta emot besök från Kulturrådet 

Kulturrådet har rätt att besöka verksamhet eller projekt som finansierats med medel från 
Kulturrådet.  

1.3.  Att följa gällande rätt 

Bidragsmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk 
författning. 

1.4.  Redovisning 

Redovisning av projektet eller verksamhet ska göras på Kulturrådets redovisningsblankett 
och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. 

En behörig företrädare för bidragsmottagaren ska skriva under redovisningen. Om det 
behövs kan Kulturrådet begära in dokument som styrker behörigheten för den eller de 
företrädare som undertecknat redovisningen. 

I beslutsbilaga 1 framgår när redovisning ska inkomma. 

1.5.  Förlängning av perioden för medlens användning 

Om bidragsmottagaren inte använder medlen inom utsatt tid kan bidragsmottagaren 
ansöka om förlängning av den tid som bidraget får användas. Ansökan om att förlänga 
perioden ska skickas in till Kulturrådet så snart bidragsmottagaren inser att perioden 
behöver förlängas och som senast när den ursprungliga bidragsperioden går ut. 
Kulturrådet beslutar om eventuell förlängning.  

1.6.  Återbetalning av outnyttjade medel 

Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturrådet. Den ansvarige 
bidragshandläggaren på Kulturrådet ska informeras i förväg om att återbetalning kommer 
att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid återbetalning. 
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1.7.  Återkrav 

Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig kan Kulturrådet besluta att 
kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. 

Bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig om  

1. mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att 
bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,  

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp 
och mottagaren borde ha insett detta,  

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte använts för det 
ändamål som låg till grund för att bidraget beviljades, 

4. mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet med 
informationen i avsnitt 1.4 Redovisning ovan,  

5. i övrigt inte följt villkoren för bidraget. 
 

2.  Krav på reviderad plan eller budget 

Om bidragsmottagaren ska skicka in en reviderad plan eller budget (nytt underlag) gäller 
följande: 

• Nytt underlag ska ha kommit in till Kulturrådet senast det datum som 
angetts. 

• Kulturrådet måste godkänna det reviderade underlaget. 
• Kulturrådet betalar inte ut något bidrag om det nya underlaget kommer in 

försent eller om Kulturrådet inte godkänner det nya underlaget. 

3.  Kontrolluppgifter 

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till enskilda 
näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den kontaktperson som 
angivits.  

4.  Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar  

4.1.  Organisationer som arrangerar publik verksamhet  

Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via 
kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika 
verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller i fristående 
evenemangskalendrar som används. 
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4.2.  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet  

Alla organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller via 
kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet, ska ha åtgärdat så 
kallade enkelt avhjälpta hinder1 i sina publika lokaler. 

 

 
 
1 Läs mer i Boverkets broschyr Enkelt avhjälpta hinder. Länk: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-
av-boverket/publikationer/2015/enkelt-avhjalpt-i-lokaler/ 
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Ärende: Jäv Stärkta bibliotek, KUR 2021/8111 

Handläggaren Cecilia Brisander har på grund jäv inte deltagit i handläggning och 
beredning av ansökningar från kommuner i region Stockholm. Följande ansökningar har 
beretts och föredragits av handläggarna Anna Hällgren och Nina Ström.   
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SÖKANDE

Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" 
på startsidan.

OBLIGATORISKA BILAGOR

För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till er ansökan klickar ni på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de 
fall det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 
MB.

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna 
inte försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Så skickar ni in ansökningsblanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du 
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och 
klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och 
sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska 
skickas in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den 
bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och 
blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I HELA 
LANDET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I 
HELA LANDET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Hällefors kommun

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

212000-1942

Organisationsnummer

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Sikforsv 7

Postadress, Box

Hällefors

Postort

712 83

Postnummer

Hällefors

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

0591 - 641 00

Telefonnummer (växel)

kommun@hellefors.se

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.hellefors.se/bibliotek

Webbplats

Örebro län

Län

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro 193-8950

Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Hans Åhnberg

Organisationens/institutionens firmatecknare

Kommunchef

Firmatecknares funktion

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Karin Lundmark

Kontaktperson (förnamn och efternamn)

karin.lundmark@hellefors.se

E-postadress till kontaktperson

073-9411611

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

073-9411611

Telefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution. Jag är behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, och 
jag försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i 
likvidation eller konkurs. 

✘ * Härmed intygar jag att sökanden kommer att följa gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd i sin 
verksamhet. Jag förstår också att sökanden är skyldig att inkomma med komplettering om förhållandena väsentligen ändras.

Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

Se till exempel förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
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Hällefors kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Hällefors kommun

* Ange namn på huvudsökande kommun

* Ange antal kommuner som ingår i projektet utöver huvudsökande

Ingen 1 2 fler än 2

* Sträcker sig insatsen över flera år? Ja Nej

2021-10-01

* Planerat startdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

2022-05-31

* Planerat slutdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

En ny biblioteksplan är framtagen som ska gälla 2021 - 2023 . Biblioteksplanen blev återremmiterad av

kommunstyrelsen i mars och en ytterligare översyn ska göras.  Tills vidare gäller den tidigare planen.

Kommentar. (Max 250 tecken)

* Ange om kommunen/kommunerna har en aktuell och beslutad biblioteksplan

Ja Nej
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Hällefors kommun är en glesbygdskommun med 6 896 inv. I kommunen finns ett huvudbibliotek i tätorten Hällefors och en filial i Grythyttan.

Enligt Kolada ligger barnboksutlånen på 6,8 % vilket är en minskning med 5,5 % sedan 2016. För liknande kommuner, övergripande, är

siffran 15,6 %. Katastrofsiffror för Hällefors. Vi måste därför kraftsamla på en attraktiv verksamhet för barn och unga, både när det gäller

biblioteksrummet, den utåtriktade verksamheten och den digitala världen. Vi vill arbeta läsfrämjande, öka den digitala delaktigheten och

erbjuda en varierad  programverksamhet.

Biblioteket kommer att flytta till nya lokaler hösten 2021. Det nya biblioteket ska vara en kulturell mötesplats för alla medborgare med

föreläsningar, författarbesök, och teaterbesök.  Arbetet med att nå det målet kommer att ske i samverkan med andra aktörer i

lokalsamhället. Kommer de vuxna kommer barnen!

Vi vill anställa en bibliotekspedagog i åtta månader som hjälper oss med den viktiga uppgiften att utveckla verksamheten för barn och unga.

* Beskriv vilka behov som finns i kommunen gällande folkbiblioteken och vilka insatser ni vill genomföra för att möta dessa behov.  
(Max 1000 tecken)

Hällefors kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Vi vill med ett uttåtriktat förhållningssätt  nå barn och unga som inte redan kommer till oss. Kommer inte barnen till oss  -. kommer vi till

dom!.

Vi vill utveckla det kvalitativa arbetet på plats och bredda vår verksamhet.

Vi vill flytta ut vår verksamhet lovtid, till exempel till stranden eller till bowlinghallen. I bowlinghallen finns många pojkar - vi vill nå dem.

Vi vill genom samverkan med andra aktörer och relationsbyggande  få nya besökare till biblioteket.

Vi vill med en varierad programverksamhet - sagostunder på olika språk, läsklubbar för olika åldrar, och annan relevant verksamhet -  locka

till oss barn och unga och visa upp bibliotekets möjligheter.

* Beskriv hur de planerade insatserna gör biblioteksverksamheten relevant för fler och hur de bidrar till att utbud av och tillgänglighet 
till biblioteksverksamhet ökar i er kommun (Max 1000 tecken)

Insatserna kommer att bidra till:

*  att bokutlåningen kommer att öka,

* att läs- och skrivförståelsen hos barn och unga kommer att öka,

* att barns rättigheter än mer tas tillvara och synliggörs i biblioteket i enlighet med barnkonventionen,.

* att kompetensen hos bibliotekspersonalen höjs,

* att det digitala utanförskapet minskas,

* att biblioteket verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att fler besöker oss eller använder våra tjänster.

* att biblioteket bidrar till kunskapsförmedling för barn och unga,

* att Hällefors kommun blir en attraktiv kommun att bo och verka i.

* Beskriv hur de planerade insatserna bidrar till att minska klyftor och leder till långsiktiga positiva effekter i kommunen. 
(Max 1000 tecken)
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Hällefors kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Vi vill anställa en bibliotekspedagog i åtta månader som ska utveckla och bredda vår

verksamhet för barn och unga. Bibliotekspedagogen har sin naturliga hemvist på folkbiblioteket

och samarbetar med all bibliotekspersonal.

Bibliotekspedagogen ska samverka med förskolan, skolan, fritidsverksamheten,

barnavårdscentralen, familjecentralen och Biblioteksutveckling i region Örebro.

Biblioteksutveckling i region Örebro är en viktig samarbetspartner som erbjuder såväl

kompetensutvecklingsmöjligheter som nätverksmöjligheter.

* Ange eventuella samarbetsparter, utöver kommunalt partnerskap, och beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

* Riktar sig någon del av insatsen till målgruppen barn och unga (0-18 år)?

Ja Nej

100* Hur stor andel riktar sig till målgruppen barn och unga (0-18 år)? Andel i procent.

Mycket viktigt att vi arbetar med barn och unga då vi har dåliga utlåningssiffror för de

grupperna. Vi vill därför satsa brett på en utökad verksamhet. Vi vill verka både uppsökande  -

söka upp barn/unga där de finns - och  utveckla det kvalitativa arbetet på plats. Vi vill att de ska

upptäcka biblioteket.

Kommentar. (Max 500 tecken)

* Ange antal personer som beslutar om insatsernas innehåll och utformning, såsom t. ex. styrgrupp och beslutsfattande chefer. 

2

Kvinnor

1

Män

*Ange antal medverkande i insatserna. Med medverkande avses personer som arbetar med att genomföra insatserna. 

1

Annat (1)

2

Kvinnor

1

Män

0

Annat (1)

4

Summa

3

Summa

(1) Annat kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt 
lämnad information.
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Hällefors kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* I Hällefors bor många nyanlända. Personer med annat modersmål än svenska är en

prioriterad grupp i bibliotekslagen. Vi behöver införskaffa mer litteratur på olika hemspråk.

* En utmaning är att få unga pojkar att besöka oss, att få dem att läsa och få dem att

återkomma till biblioteket.

* I det nya biblioteket säkerställs tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Beskriv om och i så fall hur ni i insatserna ska integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv 
också om och i så fall hur ni ska arbeta med att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)
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Hällefors kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

EKONOMISK KALKYL ÅR 1 Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* KOSTNADER 

Specificera

*Löner (inklusive sociala 
avgifter) Bibliotekspedagog

* Personer med 

F-skattsedel

* Verksamhetskostnader

300.000

SEK

0

0

* Lokaler 0

* Marknadsföring 0

* Resor 0

* Övrigt Litteratur 10.000

310.000Summa

Summa kostnader och summa finansiering ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.

* FINANSIERING

Specificera

* Söker bidrag 
från Kulturrådet

* Övrigt bidrag från 
Kulturrådet

* Övrigt statligt bidrag

Status

Ange status...

Ange status...

* Bidrag från landsting

 /region
Programverksamhet barn/unga Ska sökas/sökt

310.000

0

0

0

SEK

* Bidrag från kommun Ange status... 0

* EU-bidrag Ange status... 0

* Övrigt 0

310.000Summa

0* Övrigt

0* Övrigt



8/8A182

Hällefors kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Hällefors kommun står inför stora utmaningar. Som vi nämnde i början är antalet barnboksutlån  lågt, 6,8 %

(antalet barnboksutlån under året dividerat med antalet barn) att jämföra med  liknande kommuner

övergripande som har 15, 6 %. Kommunen har högst antal barn i landet som växer upp i hushåll under

inkomststandard (26,1 %). Det finns en hög andel medborgare med låg försörjningsförmåga. Vi har ökande

problematik kring tillgång till droger.

En satsning på  biblioteksverksamheten skulle vara av gagn för barn och unga i Hällefors och vända den

negativa trenden.  En bibliotekspedagog skulle kunna utveckla vår viktiga verksamhet och förhoppningsvis

skulle biblioteket kunna bli en naturlig mötesplats där barn och unga vill vara. Vi ökar våra bokutlån och läs-

och skrivförmågan höjs.

Tidpunkten för anställning av bibliotekspedagogen, 1 oktober  - 31 maj,  beror på att vi inviger vårt nya

bibliotek 25 september. Det blir en bra uppstart i oktober för att kunna slutföra projektet vid vårterminens slut.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 

visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.
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Information om ärendehantering från slutenvården 
första halvåret 2021, dnr KS 21/00164 

Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 

Ärendet 
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna 
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov.  
 
172 ärenden från slutenvården hanterades under första halvåret 2021. Ett stöd 
för att ta rätt beslut, vårdas i hemmet eller på sjukhus, det har pågått en massiv 
kritik mot äldrevården nationellt om att inte skicka patienter till sjukhus.  
 
Beslutstöd är ett verktyg som används av kommunens sjuksköterskor när den 
enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den 
fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, 
patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till 
nästa vårdgivare säkras. 
 
Koordinatorn beskriver att läget förbättrades något under våren gällande 
planeringen från slutenvården. Dock ses en förändring, sjukhusen har önskat 
snabba på utskrivningsprocessen särskilt under de senaste månaderna. 
Riskbedömning har gjorts av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen. 
Kommunerna har också reducerad verksamhet v 25 – v 33. Minskade 
vårdplatser på sjukhusen innebär att fler svårt sjuka skickas ut till 
kommunerna för att frigöra platser på lasarettet. 

Social konsekvensanalys 
Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En 
trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. 
Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes 
behov. Koordinatorerna har delat upp sig så det alltid finns någon under 
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semestern. Sommaren är det största identifierade riskområdet som 
verksamheten har inom den kommunala hälso-och sjukvården. Baspersonalen 
med rätt kompetens och erfarenhet ersätts ofta med oerfarna vikarier många 
gånger med språksvårigheter. Det i kombination med att den legitimerade 
personalen går ner i minimibemanning och att inom kommunala 
verksamheten finns inget begränsat antal sängplatser = komplexiteten och 
riskerna försvårar arbetet med säker vård  
 
Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region för 
vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612). 
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det 
att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under 
en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på 
individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som 
utskrivningsklar.  
 
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har 
skett under första halvåret 2021. 
 
Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett i den kommunala 
samverkansgruppen. 
 
--- 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 

 



ÄRENDE‐ EJ UTSKR.  SPÅR SPÅR SPÅR SPÅR ANTAL DYGN KOSTNAD

NYA TRANS. AKTUELLA KLARA INOM FÄRG FÄRG FÄRG FÄRG  MED  I KR FÖR

MÅNAD ÄRENDEN Föreg. mån. ÄRENDEN SPEC.MÅN GRÖN GUL RÖD BLÅ BET.ANSVAR BET.ANSVAR

JAN 30 5 35 12 7 13 3

FEB 20 12 32 4 8 16 4

MARS 23 4 27 4 5 16 2

APRIL 23 4 27 4 9 12 2

MAJ 22 4 26 3 10 12 1

JUNI 22 3 25 1 9 14 1

JULI 1

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

TOTALT 

Grönt spår:   Känd patient som har hälso‐ och sjukvårdsinsatser/‐åtgärder i kommunal regi sedan tidigare. Patienten kan även ha sociala insatser. Patienten har vid utskrivning oförändrade behov.

Gult spår:      Känd eller okänd patient med behov av nya eller förändrade hälso‐ och sjukvårdsinsatser/‐åtgärder i kommunal regi. Samordnad individuell plan (SIP

Rött spår:      Patient med behov av omfattande nya eller förändrade sjukvårds‐ och rehabiliteringsinsatser. Gör en riskbedömning, ta ställning till behov av övervakning och behov av kompetens  

             som kräver utbildning av kommunens personal. SIP ska upprättas på sjukhus innan hemgång. Hänsyn ska tas till om det krävs avancerade sjukvårds‐ och rehabiliteringsinsatser i hemmet. 

Blått spår:     Känd/okänd patient endast i behov av insatser/åtgärder från socialtjänsten t.ex. hemtjänst, personlig assistans eller kontakt med socialsekreterare

              Information till kommunstyrelsen om ärendehantering från slutenvården 2021
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Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 
2021, dnr KS 21/00165 

 
Informationsunderlag 
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende första halvåret 2021 
 
Ärendet 
Under första halvåret 2021 hade 25 individer sökt och beviljats bifall enligt 
beslut om bistånd 4 kap. 1 § SoL, vård och omsorgsboende.  Av dessa 
individer har: 
 
- 13 fått erbjudande om plats 
- 13 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende  
- 10 individer bort på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende 
- 1 individ bor kvar i ordinärt boende med hemtjänst i väntan på vård- och omsorgsboende 
- 1 individ har tackat nej till erbjuden plats 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL  

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och 
det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en 
kommun är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen 
sker efter varje kvartal. Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt 
beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så 
kallad återrapportering.  
Under första halvåret 2021 finns inga beslut som inte verkställts inom tre 
månader att rapportera till IVO.   

Social konsekvensanalys 
IVO har rapporterat att flera kommuner har tomma platser på boenden.  
Personer som har fått bifall till att flytta in på äldreboende väljer att i stället  
avstå på grund av coronaviruset, oftast med uppbackning från anhöriga. Det är  
framförallt anhöriga, men också enskilda äldre som inte vill flytta på grund av 
smittspridning. Trenden kvarstår från 2020 om att hemtjänsttagare avsäger  
sig hemtjänst och får hjälp av anhöriga eller klarar sig helt utan hjälp.  
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Enheten för korttidsboende Hagen som finns på Fyrklövern som var tänkt att  
användas vid ett eventuellt utbrott av Covid-19 inom omsorgen har åter öppnats  
för korttidsboende.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta  
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för  
sanktionsavgifter. Under första halvåret 2021 riskerade kommunen inga  
sanktionsavgifter.  
 

Facklig samverkan 
 Information och samverkan har skett i den kommunala samverkansgruppen. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg kortfattat. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande hur pandemin påverkat viljan att 
flytta till vård- och omsorgsboende vilken besvaras av socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 4 3 8 4 4 2

Åtgärd
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 3 4 2 3 1

Tackat nej till erbjuden plats

Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara

Tar bort ansökan                                 1

Korttidsplats i avvaktan på verkställighet 2 3 2 1 1 1

Växelvård 

Flyttat till annan kommun

Annat boende i annan kommun    

Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 1

Avliden

Ansökan från annan kommun
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Barnkulturplan, dnr KS 19/00218 
 
Informationsunderlag 
Barnkulturplan Hällefors kommun Region Örebro län 
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2020-06-09 § 
 
Ärendet 
Kulturskolan tog utifrån direktiv i Region Örebro under 2019 fram en 
barnkulturplan för Hällefors kommun. Barnkulturplanen är en förutsättning 
för att kunna samverka med Regionens företrädare inom området. 
 
Barnkulturplanen innehållet bland annat de mål som verksamheten ska sträva 
emot, liksom en tillhörande handlingsplan med aktiviteter. Även 
organisationen och den mot barnkultur relaterade ekonomin beskrivs. 
Barnkulturplanen som är framtagen för år 2021-2023. 
 
Barnkulturplanen har omarbetats efter beslut om ny policy för kulturskolan i 
Kommunfullmäktige.  
 

Ekonomi 
Efter framtagandet av barnkulturplanen erhåller kommunen bidrag från 
Region Örebro för arbetet.  

 
Folkhälsa 
Kulturaktiviteter har bland annat positiv inverkan på grundskolans resultat 
och därmed också på den framtida hälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Tobias Nygren (C) 
fråga gällande ung peng-bidragen vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
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Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  

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

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

  
Sida 

1(2) 
Datum  

2021-08-19  

Kommunstyrelsen 
   

   
   
 
  

 
 
Kränkningar i verksamheten – rapport läsåret 2020/2021, 
dnr KS 21/00166 
 
Förvaltningen lämnar rapport över kränkningar i verksamheten under läsåret 
2020-21. Till kränkningar räknas de ärenden som hanterats enligt riktlinjer i 
de respektive planer som används av verksamheten.  
 
Verksamheterna i bildningsområde rapporterar att 120 (lå19/20;136) (lå18/19; 
210) anmälningar om kränkningar inkommit under läsåret. Antalet ärenden på 
skolan som hanterats som kränkningar har alltså sjunkit 
 
Av de inrapporterade kränkningarna bedömdes 9,6% inte vara kränkningar 
(lå19/20; 2,3 %) (lå18/19;3 %). 

  
Fördelat på rektorsområde är antalet kränkningar enligt detta: 
 
 Pihlskolan:    7 (2) (1) 
 Grythyttans skola: 13 (23) (27) 
 Klockarhagsskolan F-3: 49 (68) (102) 
 Klockarhagsskolan 4-6: 41 (35) (64) 
 Klockarhagsskolan 7-9: 10  (8) (16) 
 
Förskolan rapporterar inga händelser som kränkningar. Misstänkta 
kränkningar tas av olika anledningar där upp som tillbud och olycksfall. 
 
Av de 120 (136) (210) fall som rapporterats under året är, 19 (4) (22) 
pågående utredningar och 101 (132) (186) avklarade. 
 
I huvudsak är även i år de kränkningar som rapporteras fysiska drygt 43% (60 
%) och inträffar på skolgården. Även verbala kränkningar förekommer 35% 
(30 %).  
   
Förvaltningen noterade förra året särskilt att antalet kränkningar minskar ju 
äldre eleverna blir, och att antalet text/bild 0%, psykosociala 3,5% och 
sexuella  trakasserier 2,6% är förhållandevis lågt (under 4 %), vilket motsäger 
bilden från nationell media. Trenden håller i sig även detta läsår. 
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Andelen snabbutredda kränkningar har under 2020/2021 ökat från under 18 % 
till 21% 
   
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
Folkhälsa 
Arbete mot kränkningar i verksamheten förväntas ha positiv inverkan på 
folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande vad statistiken omfattar vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande definitionen av kränkning vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande personalens upplevelse av 
arbetsmiljön vilken ordförande hänvisar till personalbokslutet. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga gällande hur föräldrar involveras då 
kränkningar inträffat vilken besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson ställer fråga gällande förskolans rapportering, vilken besvaras 
utförligt av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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1. Inledning  

Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar 
kreativitet, fantasi, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar 
förutsättningar för både aktivitet och eftertanke. Det är en demokratisk rättighet för 
barn och unga att på lika villkor få ta del av och utforska olika former av 
konstnärliga uttryck och kultur. Arbetet med att inkludera alla barn och unga i 
kulturen behöver ständigt hållas levande. Ambitionen är på sikt att barn och unga 
ska ges möjlighet att delta i arbetet med denna plan. 
 
 

Kultur av, med och för barn och unga 

Barn- och ungdomskultur kan delas upp i kultur av, med och för barn och unga.  

∙ Kultur av barn och unga är ett eget skapande och ett uttryck som ingen vuxen 
styr över, till exempel spontana lekar, rollspel och all form av eget 
kulturskapande. 

∙ Kultur med barn och unga sker tillsammans med pedagoger, konstnärliga ledare 
eller andra vuxna på fritiden och i skolan. Det kan också vara tillsammans med 
kulturutövare vid speciella tillfällen. Exempel på kultur med barn och unga är 
utövandet av olika traditioner, kulturskolans verksamhet, föreningslivet och i 
studieförbund.   

∙ Kultur för barn och unga är producerad av vuxna och är upplevelser 
av kultur, till exempel teaterbesök, dansföreställningar, filmvisningar, 
och festivaler.  
 
 

2 Målsättning 

Hällefors kommun skall ha som målsättning att: 
 
1. Ge barn och ungdomar förutsättning att tillgodose sina rättigheter enligt 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter:  
 

artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att 
njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess 
förmåner.  

 
2. Ge barn och ungdomar förutsättning att tillgodose sina rättigheter enligt 

artikel 2, 6, 13, 31.1och 31.2 i barnkonventionen: 
 

- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
- Artikel 6: Barn har rätt till liv och utveckling.  



- Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka 
sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 
- Artikel 31.1: Barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet.  
- Artikel 31.2: respektera och främja barns rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet, samt uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt 
för rekreations- och fritidsverksamhet. 

 
3. Alla barn och ungdomar skall ha tillgång till ett rikt och varierat 

kulturutbud. 
 

4. Alla barn och ungdomar ska ha rätt till sitt eget skapande. 
 

5. Alla barn i förskolan från 3 år till grundskolans årskurs 9 ska ges 
möjlighet att få se minst en professionell kulturupplevelse under skoltid 
per läsår. 
 

6. Utöka de professionella kulturupplevelserna/skolföreställningarna till 
Pihlskolan när möjlighet ges (ekonomisk och tidsmässigt) så även 
gymnasieeleverna får uppleva professionell kultur under skoltid. 

  
3 Syfte 

Barn- och ungdomskulturplanen ska styra beslut och vägleda det praktiska 
arbetet i kommunen. Planen kan också fungera som inspiration för 
föreningar, studieförbund, församlingar och andra kulturaktörer.  
 
4 Ansvarsfördelning 
 
Kulturskolan 

Hällefors kommun har sedan 1991 drivit kommunal Kulturskola med två 
fritidsklubbar och ett starkt samarbete med grundskolan. Alla elever i årskurs 1 har 
dans på schemat och i årskurs 4 en timmes teater i veckan. Kulturskolan håller i 
förberedelsekurser i bild och musik för gymnasiet och estetiska kurser för 
särskolan. Kulturskolan ger egenproducerade föreställningar till förskola, 
grundskola och allmänheten. Kulturskolan arrangerar och ansvarar för sommarjobb 
med kulturinriktning till kommunens ungdomar. Samt erbjuder kursverksamhet i 
musik, teater, dans, bild och form med mera till barn och unga mellan 4-20 år. 

Hällefors elever får i stor utsträckning möta och själva utöva estetiska ämnen 
genom skolan och kulturskolan. Forskning visar att när vi skapar och upplever 
kultur gynnar det vårt lärande, berikar vår kreativitet, främjar gemenskap och 
stärker självkänslan. Därför är det viktigt att barnen inte enbart får skapa själva 
utan även får se och uppleva professionell kultur.  

 
  Skolföreställningar 



Arbetet kring skolföreställningar är organiserat utifrån en kultursamordnare, 
kulturombud och elevrepresentanter. 

Kultursamordnaren (uppdraget ligger hos kulturskolechef) är drivande och spindeln 
i nätet. Denna håller kontakten med kulturutövare och deltar på utbudsdagen i Örebro. 
Den har ett nära samarbete med rektorerna och förskolans och skolans kulturombud. 
Samordnaren bokar alla föreställningar och håller i allt som rör bokningen, som att 
hitta lämplig lokal, se till att rätt förutsättningar finns, informera och ha kontakt med 
skolan, boka bussar, föra statistik med mera. 

Elevrepresentanterna deltar också på utbudsdagen, de får betygsätta och skriva 
kommentarer om alla föreställningar de ser. Sedan kallar samordnaren dem till ett 
möte och lyssnar av och sammanställer deras tankar och önskningar. Finns det en 
tydlig önskan ska samordnaren, utifrån att förutsättningarna finns t.ex. passande lokal 
och ekonomi, boka den gruppen. 

Kulturombuden är lärarrepresentanter från grundskolans alla stadier samt från 
förskolan. De deltar i den mån det är möjligt på länets kulturutbudsdag. De får 
information av samordnaren och är med i planeringen av bokningarna. 

 

Övriga kulturprojekt 
 

Kulturskolan och grundskolan har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete 
med Örebro Teater i ett läsförståelseprojekt. Eleverna i årskurs 4 får möta 
teaterns olika yrkeskategorier såsom skådespelare, maskör, manusförfattare, 
regissör med mera. Samt att hela årskurs 4 varje läsår åker på guidat 
studiebesök till Örebro Teater.  

 
Genom Kulturskolesamverkan i Örebro län bedrivs samverkan mellan länets 
kultur-  och musikskolor och länets olika kulturaktörer, för att bland annat öka 
utbudet för eleverna och skapa erfarenhetsutbyte mellan pedagoger. 

 
Förskolan gör årliga besök på hembygdsgårdarna i kommunen. Där de bland 
annat får uppleva gamla hantverksmetoder och prova på slöjd i olika former. 

 
Alla elever på gymnasieskolan gör en teater/musikalresa till Stockholm i 
samverkan med svenska.  

 
 

 

 

 

Kultur med externa medel 

Skapande skola – kultursatsningar i grundskolan   



Kulturrådet har sedan januari 2008 regeringens uppdrag att fördela pengar till 
kulturinsatser i grundskolans årskurs 1-9. Målet är att långsiktigt integrera kulturen 
i skolan. Bidraget söks årligen av kulturskolechef. Bidrag kan sökas för inköp av 
professionell kultur, med fokus på elevers eget skapande samt för att stärka 
strukturer och samverkan mellan kulturlivet och skolan.  

 
Utvecklingsbidrag till Kulturskolor.  
Syftet är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda 
barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga 
uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala kulturskolans 
möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med 
utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar. Bidraget söks årligen 
från Kulturrådet av kulturskolechef. 
   
KulturPeng  
KulturPeng är en subvention inom modellen KulturKraft som medverkande 
kommuner och fria huvudmän erhåller vid köp av workshops, föreställningar, 
aktiviteter och besök ur det regionala kulturutbudet. Modellen syftar till att 
stärka arbetet med kultur för barn och unga i förskola, skola och gymnasium. 
KulturPeng utgår med 18 kr/barn mellan 3-19 år som bor i respektive 
kommun eller är inskriven på enskild fri huvudmans verksamhet och ska 
komplettera kommunens/verksamhetens egna finansiella satsningar på kultur 
för barn och unga. Region Örebro län har uppdraget att ansvara för och 
administrera KulturPeng. 

Ung peng  
Ung peng är ett samarbete mellan kommunen och Region Örebro län. Det är 
en möjliggörare för ungdomar mellan 13-25 år att själva kunna söka så 
kallade “snabba pengar” för att arrangera kultur till målgruppen 13-25 år. 
Kulturskolechefen är kontaktperson både gentemot regionen och 
ungdomarna. 

 

Eftersom kommunen inte styr över de externa medlens varande eller 
utformning, kan de under tiden för kulturplanens giltighet (2021-2023) 
förändras eller tas bort. Dessa bidrag är en förutsättning för att kunna 
genomföra kulturplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kulturskolan 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 19-21 Hällefors  

Telefon 0591-641 83   
kulturskolan@hellefors.se 
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