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Datum  
2020-03-17  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2020-03-31 kl. 13.15 i Kommunkontoret, 
Pyramiden för att behandla följande ärenden: 
 
Under beredningstid 
13.15-14.30 Arbetsmiljöutbildning del 2, HR-enheten 
14.30-15.00 Turism, Emil Lundkvist och Maria Dahlqvist 
15.00-15.30 Kommunchefen informerar 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.30 

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, föreslås Kent Grängstedt (S) och 

Cecilia Albertsson (M) eller deras respektive ersättare, fredag 3/4 kl 11.00 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 
Beslutsärenden 
 
5 Yttrande över revisorernas grundläggande granskning 2019, dnr KS 

19/00234 
 

6 Årsredovisning för Hällefors kommun 2019 
 
7 Kvarvarande effektiviseringar, konsekvensanalys 
 
8 Hällefors Bostads AB årsredovisning 2019, dnr KS 20/00064 
 
9 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019, dnr KS 20/00059 
 
10 Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovårdens medicinska insats 2019, 

dnr KS 20/00060 
 
11 Ändrade avgifter för familjerådgivning, dnr KS 20/00018 
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12 E-resurs 2.0, dnr KS 20/00061 
 
13 Återrapport av skogsförvaltningen från samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen, dnr KS 18/00219 och KS 20/00004 
 
14 Säkerställande av gång- och cykeltrafik Finnbergsvägen, ombyggnation av 

gång- och cykelväg, dnr KS 19/00098 
 
15 Tilläggsbudgetering nybyggnation förskola, dnr KS 18/00060. Handling i 

separat utskick 
 
16 Yttrande över Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams (GL) 

motion om utegym i Grythyttan samt Berit Qvarnströms (V) motion om 
utveckling av Kyrkberget i Grythyttan, dnr KS 19/00301 samt KS 
18/00128 

 
17 Yttrande över medborgarförslag om industrimuseum, dnr KS 19/00199 
 
18 Riktlinje för användning av kommunstyrelsens strategimedel, dnr KS 

20/00052 
 
19 Uppdrag från kommunfullmäktige, medborgarundersökning, dnr KS 

19/00092 
 
20 Ansökan om hyresbidrag till Källstugan, Hällefors-Grythyttans 

reumatikerförening, dnr KS 20/00049 
 
21 Vivianne Petterssons (M) motion om kommunal upphandling, dnr KS 

20/00056 
 
22 Tobias Nygrens (C) motion om mindfulness i skolan, dnr KS 20/00048 
 
23 Maria Jansson Anderssons (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion om 

lokalt omhändertagande av Gyltboanläggningens lakvatten, dnr KS 
20/00042 

 
24 Medborgarförslag om trafikåtgärder, dnr KS 20/00050 
 
25 Medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö, dnr KS 20/00041 
 
26 Medborgarförslag om upprustning och iordningställande av 

Violenområdet, dnr KS 20/00046 
 
27 Valärenden, ej bilaga 
 
28 Beslut om stipendiater, punkten ej öppen för allmänheten. Ej bilaga 
 
Informationsärenden 
 
29 Återrapport från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, dnr 

KS 19/00033. Ej bilaga. 
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30 Inkomna remisser, dnr KS 19/00034. Kända vid utskick: SOU 2020:8, 
starkare kommuner, ansökan om godkännande för utökning av fristående 
skola i Ludvika kommun. 

 
31 Information om gång- och cykelväg Hällefors-Grythyttan, dnr KS 

18/00288 
 

32 Prioritering och tidplan för åtgärder för nedlagda deponier i Hällefors 
kommun, dnr KS 18/00268 

 
33 Webbanalys av extern webbplats, www.hellefors.se, 2019, dnr KS 

20/00036 
 
34 Årsredovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2019, dnr 

KS 20/00044 
 
35 Information kring kommunchefens arbete utifrån Örebro universitets 

utredning av RHS Grythyttan, dnr KS 20/00066 
 
36 Månadsrapport för kommunstyrelsen, dnr KS 20/00023. Bilaga läggs på 

bordet. 
 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
37 A) Länsstyrelsen Örebro län: Beslut om avslag på ansökan om dispens 

från skyddsföreskrifter, Jeppetorps vattenskyddsområde 
 
B) BRÅ: Minnesanteckningar 2020-02-27 
 
C) SKR: Cirkulär 20:8 - 20:14; överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid -19; samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
 
D) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund: Nyhetsbrev nr 1 2020 
 
E) Region Örebro län: Protokoll regionalt samverkansråd 2020-02-28; 
handlinsplan för social välfärd 2019-2022; patientnämndens 
verksamhetsberättelse 2019 
 
F) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KS 2020-02-26 § 45, 
förstudie rörande Samhällsbyggnad Bergslagen 
 
G) Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen: Kungörelse, underrättelse 
om förslag till detaljplan Gillershöjden 15:3 mfl 
 
H) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2020-01-23 
 
I) Kommunförvaltningen: Protokoll samverkansgrupp 2020-02-18; 

markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsledning, Hällefors 
kyrkby 9:1 och Klockarebäcken 10:1; uppdragsbekräftelse 
framtagande av upphandlingsunderlag simhall 
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J) BoAB: Protokoll styrelsemöte 2020-02-13 
 
K) Socialdepartementet: Utbetalning av medel för överenskommelsen          
mellan staten och SKR om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet 
med den äldre i fokus 
 
L) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2020-01-22      
 

Delegeringsbeslut       
 
38 A) KSO Annalena Järnberg: Beslut gällande Hällefors kommuns agerande 

i förhållande till coronavirus Covid-19; startrapport investeringsprojekt 
trafiksäkerhetsåtgärder; startrapport investeringsprojekt 
tillgänglighetsanpassning; startrapport investeringsprojekt beläggning 
enligt beläggningsprogram; startrapport investeringsprojekt planerat 
underhåll fastighetsenheten; startrapport investeringsprojekt bänkbord 
Sången/Grythyttan; startrapport investeringsprojekt allé RV 63; 
startrapport investeringsprojekt anläggning av gångvägar; startrapport 
investeringsprojekt lekplats Kyllervägen 
 

 
 

Gruppmöte för majoriteten 2020-03-31 kl 10-12, lokal Pyramiden. 
Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 2020-03-30 kl 18 i Moderaternas 
partilokal 
 

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

Mathias Brandt 
   Kanslichef 



 

 
 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     
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Datum  
2020-03-18  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Yttrande revisorernas grundläggande granskning 2019, 
dnr KS 19/00234 
 
Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning 2019 
 
Kommunstyrelsen har mottagit revisorernas grundläggande granskning för 
2019. 
 
Granskningen har genomförts genom en enkät till kommunstyrelsens 
ordinarie ledamöter, där 10 av 11 ledamöter har svarat, samt genom en träff 
med kommunstyrelsens presidium. 
 
Generellt kan kommunstyrelsen konstatera att det finns ett visst glapp mellan 
de förtroendevaldas och revisorernas syn på vilket ansvar den politiska nivån 
har avseende frågor som exempelvis fortbildning. Detta kan troligen 
delvisförklaras med att olika partier har olika syn i dessa frågor, men delvis 
kanske också genom att revisionen tolkat de lämnade svaren på ett lite oväntat 
sätt. 
 
Uppsiktsplikten har varit ett återkommande område i de senaste årens 
granskningar, vilket kommunstyrelsen uppfattar vara bekymmersamt. Under 
flera års tid har kommunstyrelsen haft återkommande utbildningar kring 
uppsiktsplikten, nya rutiner har införts och fasta ärenden avseende 
uppföljning har lagts till på kommunstyrelsens föredragningslista. 
Uppenbarligen har detta inte haft avsedd effekt.  
 
Inför 2020 införs ett nytt arbetssätt gällande internkontroll. Förhoppningen är 
att detta ska leda till stärkt arbete inom uppsikt. Om denna förhoppning inte 
infrias kan kommunstyrelsen behöva ta ett omtag i detta arbete. 
 
Allra allvarligast upplever kommunstyrelsen att kritiken avseende 
ekonomistyrning och verkställighet är. Under 2019 fick kommunstyrelsen 
redan i januari information om den ekonomiska prognosen, och i februari 
beslutades en första åtgärdsplan. Vid varje sammanträde har 
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kommunstyrelsen informerats om den ekonomiska prognosen och flera 
gånger under året har nya beslut avseende åtgärder fattats. 
Alla besparingsförslag som förvaltningen lämnat till kommunstyrelsen har 
inte antagits. Sammanlagt beslutade kommunstyrelsen under 2019 om 
besparingar om ca 9 750 000 kr och lade fokus på balanskravet. Effekten av 
åtgärderna blev ca 9 000 000 kr och kommunen nådde med minsta möjliga 
marginal balanskravet. 
 
Med utgångspunkt i detta, anser kommunstyrelsen inte att den kritik som 
riktas mot verkställigheten är riktigt rättvisande. 
 
Däremot måste kommunstyrelsen konstatera att beslutade åtgärder inte fullt ut 
verkställts, främst avser detta områden inom socialchefens ansvar. Precis som 
styrelsen tidigare kommunicerat, är fortfarande bedömningen att såväl 
struktur som kultur i verksamhetens ledning behöver förändras på ett 
genomgripande sätt. Troligen är inte pågående förändringsarbete avseende 
intern kontroll och delegeringsordning tillräckligt för att fullt ut komma 
tillrätta med problemen.  
 
Kommunstyrelsen har begärt av kommunchef att en återkoppling av 
genomförda åtgärder ska ges under början av 2020. 

 
Kommunstyrelsen, genom ordförande. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om återkoppling på genomförda 
åtgärder, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och 
ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om besparingar inom socialpsykiatrin, 
vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Katja Ollila (V) och Bella-Maria Kronman yttrar sig och yrkar båda bifall till 
yttrandet. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M) och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att yttrandet antas. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Yttrandet antas. 
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Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
Hällefors kommuns årsredovisning 2019 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till årsredovisning för Hällefors kommun 2019 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen kan konstatera att alla partier inte varit representerade/ 
delaktiga under de 2 timmar som ekonomiberedningen haft beredning av 
förvaltningens förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  
 
Beredningen framhåller att årsredovisningen är bra och att verksamhetsmålen 
för år 2019 är svåra att följa upp då både målformuleringen och indikatorerna 
inte är helt optimala. År 2020 poängterar beredningen att antalet mål och 
indikatorer är minimerade och tydligare.  
 
Under beredningen diskuteras vikten av att förvaltningen genomför de 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsen ger förvaltningen löpande. 
Beredningen ser inte behov av att föreslå några nya uppdrag utan påminner 
istället om de uppdrag som kommunstyrelsen gett förvaltningen när det gäller 
specifikt utredningen av Folkets hus i Hällefors, Hällefors Bostads AB:s 
eventuella övertagande av genomförd investering i Björkhaga kök samt ett 
eventuellt utträde ur Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan. Beredningen 
bedömer att dessa uppdrag påverkar kommunens ekonomi långsiktigt och 
anser att uppdragen bör prioriteras.  
 
Under beredningen förs diskussioner vad gäller möjligheten till digitala möten 
för både tjänstemän och politiker. Beredningen ser gärna att de politiska 
mötena blir digitala i större utsträckning och att kommunen inför digitala 
signeringar av exempelvis protokoll. Beredningen föreslår att 
kommunstyrelsen erhåller ett ärende för ställningstagande om det är så att det 
kräver mera resurser för att införa ytterligare digitala åtgärder. Beredningen 
bedömer även att det inte bara är kostnadseffektiviteten som är viktig utan det 
är även viktigt att det som förskaffas som IT-verktyg är funktionellt.  
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Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 0,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av 
det egna kapitalet med 0,1 procent. Resultatet är 8,8 miljoner sämre än 
budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 0,0 procent. 2019 erhöll kommunen  
10,6 miljoner kronor i det extra riktade bidraget i form av välfärdsmiljoner. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett 
underskott på totalt 9,0 miljoner kronor, vilket avser kommunstyrelsen. 
Kommunen har under året fått ett antal nya enskilda ärenden i form av 
vårdplaceringar och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även en låg 
effektiv brukartid inom hemtjänsten under större del av året och ökad 
vårdtyngd till följd av dubbelbemanning inom hemtjänsten ökar 
kostnaderna. 
 
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit 2,1 miljoner 
kronor lägre än budgeterat och finansnettot har blivit 2,3 miljoner kronor 
bättre än budget p g a amortering av lån och fortsatt låga räntekostnader. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de 
realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt 
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för 
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2019 visar på ett positivt 
resultat på 0,2 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens 
balanskrav uppgår årets balanskravsresultat till 0,2 miljoner kronor. 
Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat. 
 
I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella och verksamhets-
mässiga målsättningar utvärderats utifrån de antagna resultatmål för 
verksamhetsåret 2019. Förvaltningen kan konstatera att kommunens 
målsättning med att förbättra kommunens soliditet är på rätt väg och 
uppvisar vid årsskiftet 2019/2020 en positiv soliditet på 1,2 procent.  
 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 20,3 miljoner kronor, vilket är  
12,2 miljoner lägre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, 
nedskrivningar, pensionsskuldsförändringen och låneförändringen från årets 
resultat hade kommunen 9,4 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter 
och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. 
Detta har medfört att 46,3 procent av investeringarna kunnat finansieras med 
medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med 
medel som fanns vid ingången av år 2019. 
 
Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2019 uppgick till 
72,1 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden ökat 
med 2,5 miljoner kronor. 
 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 140,3 miljoner kronor 
och har därmed ökat med 10 miljoner kronor i förhållande till föregående år. 
Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av 
övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största 
borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med  
140,0 miljoner kronor. 
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Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 
Medborgarperspektivet 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Hällefors kommuns årsredovisning 2019 godkänns. 

 
 

 
 
Tommy Henningsson  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
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År 2019 i korthet 
 
 
 
 
Kommunkoncernens ekonomi 

• Kommunkoncernens resultat uppgår till 0,8 miljoner kronor. 
• Totalt är resultatet 8,7 miljoner sämre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har 

försämrats med 9,0 miljoner kronor och finansiella kostnader har förbättrats med 2,3 miljoner 
kronor i förhållande till budgeterat. Dock har kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag blivit 2,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Slutligen redovisar Hällefors 
Bostads AB ett resultat på 0,1 miljoner kronor bättre än budget. 

• Investeringar har skett med 30,0 miljoner kronor. 
 
Kommunens ekonomi 

• Kommunen redovisar ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. 
• Investeringar har skett med 20,3 miljoner kronor. Större investering har skett i ny ventilation 

på Grythyttans skola, fönsterbyte i Pihlskolans lokaler, belysning och gata/park samt VA-
investeringar. 

• Finansiella målsättningarna har uppnåtts vad gäller bortförsäkring av pensionsskuld och 
soliditet inklusive hela pensionsåtagandet. Däremot uppnås inte resultatandel, 
nettokostnadsandel och investeringsandel. 
 

Fakta om kommunen 
• Vid årets utgång har Hällefors kommun 7 013 invånare, en ökning med 30 personer under 

året. 77 barn föddes under året. 
• Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till 667 och i kommunkoncernen i övrigt finns 12 

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

 
Viktigare händelser 

• Kommunen har beslutat att genomföra en ny förskolebyggnad med placering vid förskolan 
Lärkan. 

• Under året har kommunen beslutat att ge fastighetsägare Hällefors Bostads AB i uppdrag att 
renovera och verksamhetsanpassa det nuvarande vård och omsorgsboendet Fyrklövern.  

• Kommunen har etablerat ett Lärcentra som möjliggör att kommunen kan tillhandahålla 
utbildning i mycket högre volymer och med stor flexibilitet.  

• Under året har kommunen beslutat att överta biblioteks- och turistverksamheten i egen regi.  
• Kommunen har slutfört arbetet med att skapa ett utegym vid Hurtigtorpets motionsanläggning.  
• Under året har kommunen genomfört en genomlysning av kommunens omsorgsverksamhet 

med fokus på kostnadseffektivisering.  
• Kommunen har genomfört en försäkring av den förmånsbestämda ålderspensionen på totalt 

22,7 miljoner kronor. 
• Kommunen uppvisar vid årsskiftet en positiv soliditet inklusive hela pensionsåtagandet med 

1,2 procent. 
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Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Det ekonomiska läget till trots, så fortsätter Hällefors kommun att arbeta 
framåt och strategiskt för att stärka kommunens möjligheter att möta 
framtiden. 
 
Det fortsatta arbetet med att stärka välfärden pågår, beslut har fattats om en helt ny 
förskola, vilket innebär att två av kommunens nuvarande förskolor som är i stora 
behov av renovering tas bort och satsning nu görs på en helt ny förskola vilket också är 
en viktig del i arbetet med integration.  Hällefors kommun har tillsammans med 
Bostadsbolaget kommit överrens om en genomgripande renovering och verksamhets-
anpassning av vård och omsorgsboendet Fyrklövern och sammarbetet med Länsgården 
om nytt vård och omsorgsboende fortgår. En genomlysning gjordes av KPMG inom 
vård och omsorgsverksamheteten, med syftet att utveckla nuvarande organisation för 
ett hållbart och långsiktigt arbete framåt.  
 
Lärcentra kom på plats, en etablering som ökat intresset för studier på distans, både på 
gymnasialnivå samt universitetsnivå. En förlängning av SKUA, språk och kunskaps-
utveckling blev beviljad, vilket ska leda till ökad måluppfyllelse inom skolan och 
gagnar alla elever.  Meritvärdet i skolan för årskurs 9 har fortsatt ökat och måluppfyl-
lelsen har totalt ökat över tid vilket innebär att fler elever uppnår behörighet till 
gymnasiala program. Hällefors kommun placerade sig dessutom på 43 plats i Sverige i 
Lärarförbundets ranking. På Pihlskolan har en man skapat möjligheten till ett fördjup-
ningsprogram i räddning och säkerhet på gymnasieskolans samhällsprogram.  
 
Kultur och fritidsaktiviteter fortsätter att ta sin plats i kommunen, utställningar, fyllda 
sport, sommar och höstlovsprogram, samt ”Boosta” Hällefors som återkom även i år. I 
samverkan med föreningar, företagare och Hällefors Kommun genomfördes Camp 
Järnmannen/Hällefors för andra året i rad. Politiskt beslut har tagits om att starta ett 
föreningsråd, vilket kommer att starta upp under hösten. Uppe vid Hurtigtorpet blev 
äntligen det efterlängtade utegymmet klart under hösten.  
 
Politiskt beslut har tagits om att ta tillbaka biblioteksverksamheten i egen regi. 
Utgångspunkten har varit att skapa större flexibilitet, tydliggöra organisationen och 
utveckla biblioteksverksamheten. 
 
Under 2019 har kommunen fortsatt utveckla RV63 som en del att öka attraktions-
kraften och ett inbjudande första intryck för resande in mot kommunen. En inventering 
av alla grusvägar har genomförts och en långsiktig plan har tagits fram för belägg-
ningsarbete. 
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Ett politiskt beslut har också tagits inom turistverksamheten. Genom att återta det 
strategiska ansvaret för turismen, stärker och utvecklar vi en av de viktigaste 
näringarna för Hällefors kommuns fortsatta utveckling, samt att Hällefors blir en 
starkare aktör i samverkan, såsom destination Bergslagen och Region Örebro Län. 
 
Politiskt beslut togs om att ta fram en näringslivsstrategi för Hällefors kommun, ett 
arbete som startade tidigt under våren, genom workshop med näringslivet och 
Hällefors kommun, med ett tydligt syfte att skapa ett strategiskt långsiktig och hållbart 
näringslivsarbete i Hällefors kommun. Beslut har även tagits om näringslivsbesök för 
kommunstyrelsens ledamöter, med start våren 2020, där syftet med beslutet är att fler 
politiker ska få möjligheten att möta och diskutera viktiga frågor med näringslivet. 
Tyvärr tappade kommunen många placeringar i svenskt näringslivs ranking i år, en 
signal om att vi måste arbeta och samverka ännu mera och att ett målmedvetet och 
strategiskt arbete måste bli långsiktigt och stabilt framför allt politiskt. 
 
Under 2019 fattades ett politiskt beslut om att genomföra en engångslösen av 
pensionsförmån enligt PFA och KAP-KL. Hällefors Kommun har genom detta 
försäkrat bort totalt 22,7 miljoner kronor. Försäkringen beräknas minska kommunens 
årliga pensionskostnader i framtiden.  
 
Sedan 2010 har Hällefors kommun förbättrat sin finansiella ställning och det som kvar-
står som utmaning är soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Däremot så har solidite-
ten förbättrats årligen sedan beslut av kommunfullmäktige från och med år 2010 att ha 
focus på förbättrad soliditet. Vid årsskiftet 2009/2010 uppgick soliditeten till -56,5 
procent. Vid årsskiftet 2019/2020 har kommunen en positiv soliditet på 1,2 procent! 
 
Jag fortsätter att poängtera vikten av att jobba strategiskt och målmedvetet, vilket jag 
har gjort de senaste åren, för att vi gemensamt ska utveckla välfärden, näringslivet och 
föreningslivet i Hällefors kommun. För att lyckas med detta måste vi ibland lägga de 
politiska trätomålen bakom oss och se 
framåt och komma överrens om att 
vissa frågor bör vi hitta dialog och 
samverkan kring för att Hällefors 
kommun ska fortsätta resan framåt! 
 
Ett stort tack till all personal, 
kommuninnevånare och till 
näringslivet för allt det jobb och 
engagemang ni bidragit med för att 
möjliggöra allt detta! 
           Annalena Järnberg 

     Kommunstyrelsens ordförande (s) 
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Allmän analys 
 

Befolkningsutveckling 
Hällefors kommun ökade sin befolkning med 30 personer under året, vilket motsvarar  
0,4 procent. Ökningen beror på flyttnettot, d v s att fler personer flyttar in från kommunen mot den 
befolkning som flyttat ut. Det negativa födelseöverskottet uppgick totalt till 24 personer vid årets slut. 
Totalt föddes det 77 barn i kommunen, vilket är en ökning i förhållande till föregående år. Örebro län 
som helhet ökade sin befolkning med 2 553 personer. 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Befolkning 7032 7138 7109 6983 7013
Födelseöverskott -33 -29 -26 -57 -24
Flyttnetto 129 126 -10 -72 51
Övriga justeringar - 9 7 3 3
Förändring totalt 96 106 -29 -126 30

Antal födda 62 77 77 61 77  
 
Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna 
i kommunen. Framtagna prognoser till år 2039 visar på en fortsatt befolkningsminskning. I prognosen 
framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 10 procent fram till år 2039, vilket är en för-
sämring mot tidigare års prognos och beror på den tillfälliga befolkningsökningen som varit vad gäller 
nyanlända. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till 6235 invånare i 
slutet av år 2039. 
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Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och 
en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder 
fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning 
för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. 
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Kommunen kan konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med  
21,3 procent fram till år 2039 i förhållande till år 2018, vilket motsvarar 119 invånare. Idag har 
kommunen 84 vård och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser. En pågående utredning om att bygga 
om Länsgårdens lokaler till ett nytt ändamålsenligt vård- och omsorgsboende skulle innebära en 
utökning av antalet platser till totalt 94 platser.  
 

2015 2016 2017 2018 2019
0-6 455 492 514 493 522
7-15 562 603 625 629 674
16-20 414 409 395 387 372
21-44 1 717 1 757 1 723 1 657 1 659
45-64 1 850 1 812 1 805 1 801 1 789
65-79 1 469 1 503 1 477 1 457 1 424
80-w 565 562 570 559 573
Totalt 7 032 7 138 7 109 6 983 7 013  
 
Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 32 personer under året. Antalet öppet arbetslösa 
motsvarar nu 3,9 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört 
vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd ökat med 
47 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning, samt 
jobbgaranti för ungdomar.  
 

2015 2016 2017 2018 2019
Öppet arbetslösa 263 270 263 117 149
Aktivitetsstöd 170 150 113 187 234
Summa 433 420 376 304 383  
 
Den öppna arbetslösheten har under 2019 ökat för både kvinnorna som männen. I riket är totalt ande-
len öppet arbetslösa 4,0 procent, och för länet är siffran 4,2 procent. Det innebär att kommunen har en 
högre arbetslöshet än både riket och länet. Andelen kvinnor respektive män som har arbete med olika 
former av stöd under 2019 har fortsatt att öka.  
 

2015 2016 2017 2018 2019
Öppet arbetslösa 6,7% 6,8% 6,6% 2,9% 4,8%
  kvinnor 4,3% 4,7% 5,5% 2,2% 3,7%
  män 8,7% 8,6% 7,6% 3,6% 5,8%

Med stödform 4,3% 3,8% 2,8% 4,7% 7,6%
  kvinnor 3,6% 3,1% 2,1% 4,2% 7,4%
  män 5,0% 4,3% 3,5% 5,2% 7,8%  
 
Under året har kommunen haft avtal med arbetsförmedlingen som inneburit att kommunen haft indi-
vider i olika arbetsmarknadsåtgärder, då personer gått från öppen arbetslöshet till sökande i program 
samt att personer erhållit arbete genom bland annat extra tjänst inom kommunens verksamhet.  
 
Ungdomar 18-24 år 
Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 6,1 procent. Riket och 
länet uppvisar 4,6 procent respektive 4,3 procent. Det innebär att kommunen har 1,8 procentenheter 
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att både kommunens och 
länets arbetslöshet ökat i förhållande till föregående år men att kommunen procentuellt ökat något 
mera. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösenheten för ungdomar ökat i hela riket.  
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Ungdomar 18-24 år 2015 2016 2017 2018 2019
Öppet arbetslösa 9,2% 8,1% 5,3% 3,8% 6,1%
  kvinnor 6,2% 5,1% 3,6% 2,3% 1,8%
  män 12,1% 10,8% 6,7% 5,0% 9,3%

Med stödform 7,5% 5,5% 3,2% 3,8% 7,4%
  kvinnor 4,3% 4,1% 2,6% 2,6% 7,3%
  män 10,4% 6,8% 3,6% 4,7% 7,5%  
 
Av ungdomarna i kommunen är det 7,4 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär 
att kommunen ligger 2,1 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen  
2,8 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd.   
 
Utlandsfödda 16-64 år 
Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 11,8 procent, vilket är en 
ökning med 7,0 procentenheter i jämförelse med föregående år. Riket och länet uppvisar 10,2  procent 
respektive 9,4 procent. Det innebär att kommunen har 2,4 procentenheter högre öppen arbetslös inom 
gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 1,6 procent-
enheter högre öppet arbetslösa inom gruppen utlandsfödda. Totalt innebär detta att kommunens 
arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda ökat i förhållande till föregående år men är lägre än åren 
2015 till 2017.  Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot flest 
nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.  
 
Utlandsfödda 16-64 2015 2016 2017 2018 2019
Öppet arbetslösa 25,1% 24,2% 20,0% 4,8% 11,8%
  kvinnor 15,3% 19,9% 18,1% 3,5% 7,2%
  män 33,9% 27,6% 21,6% 5,8% 9,4%

Med stödform 9,3% 10,5% 7,9% 16,6% 23,5%
  kvinnor 9,3% 7,8% 4,1% 16,2% 31,9%
  män 9,2% 12,8% 10,9% 16,9% 28,9%  
 
Av de utlandsfödda kan kommunen konstatera att den öppna arbetslösheten för både kvinnorna och 
männen har ökat, och värdet är nästintill det samma för könen. Under 2018 påbörjades kommunen ett 
arbetsmarkandsprojekt som är ett EFS-projekt som främst riktar sig till öppet arbetslösa utlandsfödda 
kvinnor kallat All-in. Syftet med projektet är att minska långtidsarbetslösheten, utanförskap och 
minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektet går också ut på att uppnå en bättre balans mel-
lan olika åldrar på arbetsmarknaden. Projektet beräknas pågå från och med 2017-09-01 till 2020-05-
31. 
 
Näringsliv 
Hällefors kommun är starkt beroende av alla företag, stora som små som bedriver verksamhet i kom-
munen. Konkurrenskraftiga företag med möjlighet att utvecklas och växa är en förutsättning för 
Hällefors välstånd idag och i framtiden. 
 
Under året har Hällefors kommun bjudit in alla företagare för att tillsammans med politiker, tjänste-
personer och intresseorganisationer inleda arbetet med en ny uppdaterad näringslivsstrategi. Under en 
halv dags workshop samlades 50 personer för ett gemensamt utvecklingsarbete. Syftet var att jobba 
fram konstruktiva förslag till hur man genom samverka utifrån respektive uppdrag kan utveckla förut-
sättningarna för näringslivet i Hällefors kommun.  Framtagandet av näringslivsstrategin har skett i 
arbetsmöten tillsammans med Näringslivsrådet och i dialog med intresseorganisationer som ingår i 
Näringslivsrådet.  
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Kommunen har bjudit in till och genomfört fyra företagarfrukostar med stor uppslutning. Företagar-
frukosten ska vara en mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän träffas och bygger samver-
kan. Aktuell kommuninformation från kommunchef är ett stående inslag i programmet, liksom minst 
en företagspresentation.  Företagsklimatet finns alltid med på agendan.  Minnesanteckningar från 
företagarfrukostarna finns att hitta på Hällefors kommuns hemsida och anteckningarna skickas ut till 
företagen i kommunen  
 
I Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat har företagens allmänna omdöme om företags-
klimatet i Hällefors kommun försämrats från 3.6  år 2018 till 3.3 i år. Nyföretagandet är mycket lågt 
och många småföretagare i kommunen är 55+. 
 
Ett flertal dialog möten med olika aktörer kring gemensamma utvecklingsfrågor, Örebro Universitet, 
Campus Grythyttan om mötesplatser för företagare och studenter, hur Grythyttan kan och Hällefors 
kommun kan bli mer attraktivt för studenter. LRF:s kommungrupp om frågor som rör tillväxt i kom-
munens gröna näringar.  
 
Det sker löpande arbete kopplat till företagsklimat, arbete med Destination Bergslagen och Nyföreta-
garcentrum Bergslagen. I Business Region Örebros bedrivs ett gemensamt arbete för att resurseffekti-
visera och utveckla näringslivets förutsättningar i hela länet. Ett antal kontakter med företagare i 
kommunen varje vecka via möten mejl och telefon kring frågor som rör företagens utvecklingsmöjlig-
heter i Hällefors kommun.  
 
Arbetet med att utveckla kommunens attraktivitet fortgår löpande. Arbetet med Stationsvägen i 
Hällefors är klar och projekt upprustning och plantering utmed riksväg 63 genom Hällefors är under 
färdigställande. En utredning om förändrade områdesbestämmelser för att kunna bygga om och till 
befintliga fastigheter utanför detaljplanerat område har genomförts under året. 
 
Småföretagare och soloföretagare i kommunen har under hösten erbjudits affärsrådgivning via Tim-
banken. Totalt har 10 företag ansökt och beviljats konsultstöd för affärsutveckling genom Timbanken. 
 
Hällefors kommun genomfört en inventering av kulturella och kreativa näringar. Med kulturella och 
kreativa näringar menas de företag och föreningar som finns inom kategorierna arkitektur, dataspels-
utveckling, design och formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskom-
munikation, mode, musik, slöjd och hantverk, scenkonst samt mathantverk. Citat från den föreslagna 
regionala kulturplanen för 2020-2023 ”För att kulturella kreativa näringar ska få större betydelse i den 
regionala näringslivsutvecklingen behöver kunskapen om deras villkor och möjligheter i länet öka. 
Utifrån det kan mötesplatser och relevanta stödstrukturer för utveckling i länets kommuner skapas”. 
 
Arbetet med förutsättningar för en potentiell etablering av Lake Resort Bergslagen har fortgått. Sam-
hällsbyggnad Bergslagen leder processen med framtagande av detaljplan för Hälgsnäs området som är 
beställd av projektägaren. 
 
Infrastruktur 
Under senaste åren har kommunen satsat på åtgärder inom infrastukturområdet för att skapa möjlig-
heter för företagsutveckling och ökad attraktionskraft. Då det gäller tågtrafik så har möteplatser för 
tåg samt trädsäkringen gett en ökad kapacitet samt en förbättrad säkerhet i spårområdet. Arbetet med 
att få med en åtgärdsvalsstudie till nästa regionala länsplan för sträckan Gyttorp-Hammarkorset 
(RV244) samt Hammarkorset-Sikfors (Rv63). Detta för att möjliggöra framtida åtgärder på sträck-
ningen samt genomlysa säkerheten på genomfarten i Hällefors samt Hammarkorset. 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har prioriterat och projekterat asfaltering av ett antal grus-
vägar i Hällefors tätort. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt för att minska antalet meter grusväg 
i tätorten. Detta kommer på sikt att ge en bättre miljö i tätorten samt en minskad kostnad i vägunder-
håll. 
 
Kommunen har som ett långsiktigt mål att tillskapa en gång och cykelväg mellan tätorterna Hällefors 
och Grythyttan. Projekteringen för ny gång- och cykelväg Hällefors-Grythyttan pågår. Trafikverket 
har hållit dialogmöte och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och Hällefors kommun arbetar 
med detaljplaneändringar som möjliggör aktuell sträckning av gång- och cykelvägen.  
 
Kommunen arbetar ständigt med att genomföra förbättringar av säkerheten för trafikanter men även 
för kommunens verksamhetsområden. Projektering av gång- och cykelväg samt förstärkt överfart har 
skett på Finnbergsvägen. Trafikverket kommer tillsammans med Region Örebro att projektera en ny 
busshållplats på Bjässevägen. Detta i enlighet med projektet ”Landsbygdsklivet”. 
 
Länstrafiken och Hällefors kommun håller dialogmöten kring ändringar i kollektivtrafiken. Dessa 
dialogmöten hölls förut via Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen men går nu direkt till Hällefors 
kommun. I de samtal som varit så kommer busslinje 305 att återinföras, bussavgångar mellan 
Hällefors och Grythyttan kommer kompletteras med flera avgångar samt tidsjusteringar i övriga linjer 
att göras. Buss 305 återinsätts efter protester från boende i området samt Hällefors kommun. Dock 
måste antalet resenärer öka för att den ska kunna bevaras på sikt. . Enligt de senaste redovisningarna 
har resandet med kollektivtrafik minskat med 10 procent under 2019 i Hällefors kommun. Nya trafi-
kavtal är planerade till hösten/vintern 2022, vilket då kommer ge justeringar i tidtabellerna för 
Hällefors del. 
 
Under hösten 2020 har dialogen då det gäller infrastruktur förstärkts med Region Dalarna. Hällefors 
kommun har vid ett par tillfällen besökt Region Dalarna för samtal kring utvecklingsmöjligheterna för 
främst järnvägen. Tack vare att företaget Ovako är etablerade på två orter i Dalarna finns det många 
gemensamma beröringspunkter. 
 
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt 
med regeringen mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en 
hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt senaste mätningarna har 88,80 procent av kommunens 
hushåll bredband enligt målet och 69,87 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt 
område är motsvarande siffror 97,54 procent respektive 87,22 procent. 
 
Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har nu definitivt vänt från underskottsmarknad till överskottsmarknad och vi ser 
ett kontinuerligt ökande av vakanta lägenheter. Ett ökande överskott gör att vi åter måste förbereda för 
avveckling i kommande års planering. Det något föråldrade fastighetsbeståndet har dock under de 
goda åren fått en totalt bättre status när det gäller underhåll.  
 
Nyproduktionen i kommunen är obefintlig. Om förnyelse skall kunna ske får man räkna med att 
bostadsbolaget utför denna då man inte kan räkna med att kommersiella aktörer utför detta på grund 
av behovet av nedskrivningar och osäkra framtida värden. 
 
Under året har kommunen arbetat utifrån den utredning som gjorts gällande framtida ändamålsenliga 
lokaler för vård och omsorgsboende i kommunen som helhet, då dagens lokaler på Nya Björkhaga och 
Fyrklövern inte är ändamålsenliga enligt dagens regelverk. Slutsatserna av arbetet har lett till att 
kommunen beslutat att låta fastighetsägaren Hällefors Bostads AB rusta och anpassa lokalerna på 
Fyrklövern och att fortsätta utreda ombyggnad av Länsgårdens lokaler till nytt vård och omsorgs-
boende och därmed lämna nuvarande lokaler i Nya Björkhaga.   
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Vissa lägenheter som Migrationsverket gått ur är avställda och renoveras ej då det inledningsvis 
beskrivna överskottet gör att uthyrning inte säkerställs. 
 
Bostadsbolaget undersöker möjligheten till mindre nyproduktion samt förvärv för att bredda utbudet i 
beståndet. Bland annat undersöks förvärv i centrum för att medverka i att Hällefors har en attraktiv 
centrumkärna. Dock måste det hållas på en försiktig nivå då ekonomin i bolaget kommer att påverkas 
av ökade vakanser genom både minskande befolkning samt att många lägenheter friställs om kommu-
nen går ur nya Björkhaga. Bolaget kommer också att behöva hantera en eventuell avveckling av indi-
vid och familjeomsorgens nuvarande lokaler samt en stor renovering av Fyrklövern. 
 
Politisk mandatfördelning 
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger 
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fast-
ställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning efter valet 2018 framgår av 
tabellen nedan. 
 
År 2019-2022 Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9
Vänsterpartiet 7
Moderaterna 6
Sverigedemokraterna 4
Centerpartiet 3
Grythyttelistan 2
Totalt 31  
 
Den styrande majoriteten består av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som tillsammans har 16 av 
kommunfullmäktiges 31 mandat. 
 
Efter valet 2018 har antalet avsägelser varit få, och det finns inga vakanser eller tomma stolar i full-
mäktige. I dagsläget finns inte heller några ledamöter som saknar partitillhörighet (”politiska vildar”). 
 
Under kommunfullmäktige finns en fast beredning, valberedningen. Kommunfullmäktige har under 
året också utnyttjat möjligheten att inrätta tillfälliga beredningar, då en beredning för att bearbeta 
resultaten av den medborgarundersökning som genomfördes under hösten och en beredning för cent-
rumutveckling har tillsatts. Båda beredningarna ska återrapportera till kommunfullmäktige under 
första halvåret 2020. 
 
Den egna nämndorganisationen består av kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för skola och om-
sorg, som handlägger individärenden, samt valnämnden. Därutöver ingår Hällefors kommun i Bergs-
lagens överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsberg, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med 
säte i Lindesberg samt kommunalförbunden Bergslagens räddningstjänst och Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen. 
 
Under kommunstyrelsen finns två utskott: välfärdsutskottet och allmänna utskottet. Välfärdsutskottet 
ansvarar för att bevaka och bereda ärenden inom skola och omsorg, dock inte individärenden. 
Allmänna utskottet bevakar och bereder övergripande och strategiska ärenden. Båda utskottens 
huvuduppgift är att lämna beslutsförslag till kommunstyrelsen. Utskotten har också att besluta inom 
ramen för den delegering som ges i kommunstyrelsens delegeringsordning. 
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Viktiga händelser under 2019 
 
Förskolelokaler 

 
Kommunen har beslutat att genomföra en ny 
förskolebyggnad med fem avdelningar och 
tillagningskök med placering vid förskolan 
Lärkan. En ny byggnad innebär att kommunen 
erhåller ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Hällefors. Lärkans förskoleområde är en 
centralt belägen förskola och placeringen och 
närheten till kulturskola och bibliotek ger 
möjligheter till samarbete och variation i den 
dagliga pedagogiska verksamheten. 
 
 
 
Lärcentra 

Under året har kommunen etablerat ett 
lärcentra. Etableringen har ökat intresset för 
främst gymnasiala studier på distans. 
Kommunen har genomfört mer 
vuxenutbildning, både mot universitetsstudier 
på plats och mot yrkeslivet. Kommunen 
kommer även fortsättningsvis att hålla fokus 
på höga volymer och stor flexibilitet i 
verksamheten.      
 
 
 

SKUA 

Det blev under vårterminen helt klart att 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk 
(NC) och Skolverket att kommunen får en 
förlängning av projektet för att förbättra 
mottagande av nyanlända med en Språk- och 
kunskapsutvecklande utbildning (SKUA) för 
läsåret 2019/2020. Projektet omfattar alla 
kommunens anställda inom pedagogiska 
verksamheten och finansieras helt av 
Skolverket. Målsättningen är att projektet ska 
leda till ökad kvalitet och måluppfyllelse inom 
skolan då språk- och kunskapsutvecklande i 
alla ämnen gagnar alla elever. 

 
 
 
 
 

Blå ljus profil 

En ny programfördjupning ”Räddning och 
säkerhet” har under året utvecklats på 
gymnasieskolans samhällsprogram och de 
första eleverna började under höstens 
utbildning. Programfördjupningen har 
marknadsförts under hela året och har lett till 
att elevantalet ökat markant. 
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Vård och omsorgsboende 

Kommunen har under året beslutat att ge 
fastighetsägare Hällefors Bostads AB i 
uppdrag att renovera och verksamhetsanpassa 
det nuvarande vård- och omsorgsboendet 
Fyrklövern. Åtgärderna innebär en förbindelse 
att teckna ett nytt 20 års kontrakt för dessa 58 
vård- och omsorgsplatser. Ändamålenliga 
lokaler innebär en mer optimal verksamhet och 
skapar ett mer attraktivt boende för den en-
skilde.  
 
 
 
 
 
Bibliotek  

 
Kommunen har under året beslutat att överta 
biblioteksverksamheten i egen regi. I framtida 
förändringsbehov kan drift i egen regi skapa 
många fördelar, som att det blir lättare att styra 
och leda med större flexibilitet, att 
organisationen blir tydligare och att 
kommunen, blir en starkare aktör och därmed 
får ett större inflytande. Dessutom beräknar 
kommunen att kommunen får en mer kontroll 
över verksamheterna och dess framtida 
utveckling. 
 
 
 

Infrastruktur 

 
Under år 2019 har kommunen fortsatt att 
utveckla RV63 i Hällefors tätort för att öka 
attraktionskraften och första intrycket för 
resande in i kommunen. Kommunen har efter 
genomförd inventering av alla grusvägar i 
Hällefors tätort lett till en överenskommelse 
med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
om en långsiktig plan på beläggningsarbeten. 
Detta har resulterat i ökat antal asfaltvägar i 
tätorten under året.  
 
 
 
 
 
 
Turism 

 
Under året har kommunen beslutat att återta 
det strategiska ansvar som huvudman för en av 
de viktigaste näringarna för kommunens 
utveckling - turistverksamheten. Dels med 
fördelen att det blir lättare att styra och leda 
med större flexibilitet och att organisationen 
blir tydligare och att kommunen blir en 
starkare aktör i samverkan med andra aktörer 
såsom destination Bergslagen och regionen. 
Besöksnäringen ska även ses som en naturlig 
del av kommunens lokala näringspolitik. 
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Utställning 

 
Utställningen ”Finland finns inom mig” blev 
välbesökt med knappt 400 besökare. Ett lyckat 
samarbete mellan kommunen, Örebro 
länsmuseum och Hällefors finska förening. 
Samverkan med det lokala föreningslivet 
bidrog till att utställningen blev välbesökt.  
 
 
 
 
”Boosta Hällefors” 

 
Mellan den 7 september till 15 september 
genomförde Hällefors kommun i samarbete 
med RF-Sisu Örebro och föreningslivet Boosta 
Hällefors, där fysisk rörelse står i centrum och 
att uppmärksamma idrottens föreningsliv. 
Veckan började med en kickoff på Hällevi 
idrottsplats med ”prova på” aktiviteter, 
uppvisningar, information, inspiration, 
föreläsning, ett föreningstorg - Passa på att se 
vad föreningarna i Hällefors har att erbjuda.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utegym 

 
Under året har kommunen slutfört arbetet med 
att skapa ett utegym vid Hurtigtorpets 
motionsanläggning som en fortsatt planering 
av kommunens motionsanläggningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensionsskuld 

Under år 2019 har kommunen beslutat om och 
genomfört en engångsinlösen av pensions-
förmån enligt PFA och KAP-KL hos 
upphandlat pensionsbolag på totalt 22,7 
miljoner kronor. Försäkringen beräknar minska 
kommunens årliga pensionskostnader i 
framtiden.  
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Verksamhetsstyrning 
 
Vision 
Hällefors – En attraktiv kommun 
 
Verksamhetsidé 
Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors 
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och 
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. En socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är en överordnad målsättning. 
Vi bidrar till genomförandet av Agenda 2030. 
 
Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår 
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs 
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på 
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är: 
 
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår 
verksamhet 

• Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka 
• Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda 
• Vi ser möjligheter med mångfald 

 
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling 

• Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus 
• Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer 
• Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv 
• Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå 
• Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och kultur har en självklar plats 

 
Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta 
över att ge god service 

• Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter 
• Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel 
• Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 

 
Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett 
ansvarsfullt och långsiktigt sätt 

• Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav 
• Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden 
• Vi finansierar planerat underhåll av tidigare investeringar med egna medel 

 
Verksamhetsmål 
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnads-
effektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna 
går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt 
saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för verksamheten kommer in 
i bilden.  
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Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i 
form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och ut-
tryckas i form av produktivitet och effektivitet. 
 
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer 
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade inrikt-
ningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk 
hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda 
inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen ska 
kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett kort-
siktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin mål-
sättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå inrikt-
ningsmålen eller inte.  
 
Enligt nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska kommunfullmäktiges 
vision, strategier och målsättningar följas upp på koncernivå. Utifrån att lagstiftningen är ny och 
kommunala helägda bostadsbolaget ännu inte antagit några målsättningar utifrån fullmäktiges beslut 
kan ingen måluppfyllelse på koncernnivå genomföras under år 2019 utan först under år 2020.   
 
Inriktningsmål 2019-2022 
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och 
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska 
kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens 
soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet som uppgår till minst 20 procent, 
inklusive kommunens totala pensionsåtagande. 

 
Finansiella inriktningsmål 2019-2022 
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att 
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrest-
ningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens 
arbete präglas av öppenhet och tydlighet. 
 

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

• Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar 
4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma 
period 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

-      -  16 

Finansiella resultatmål 2019 
 
Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 

minst 2,0 procent 31 december 
 

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst 
motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket 
uppfylls. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2019 är att resultatandel ska uppgå till 
minst 2,0 procent vilket inte uppfylls.  

 
2015 2016 2017 2018 2019 TOTALT

Årets resultat (mkr) 13,5 32,4 15,7 18,1 0,2 79,9
Skatteintäker och generella statsbidrag (mkr) 383,2 423,0 429,7 441,5 449,9 2 127,3
Resultatandel 3,5% 7,7% 3,7% 4,1% 0,0% 3,8%  

 
Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag är 97,1 procent 31 december 
 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2019 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst  
97,1 procent, vilket inte uppfylls.  
 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALT
Nettokostnader (mkr) 366,7 391,9 411,1 421,3 447,9 2 038,9
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr) 383,2 423,0 429,7 441,5 449,9 2 127,3
Nettokostnadsandel 95,7% 92,6% 95,7% 95,4% 99,6% 95,8%  
 
Mål 3: Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella stats-

bidrag är minst 5,8 procent 31 december 
 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst mot-
svarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period, vilket  upp-
fylls. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2019 är att investeringsandelen ska uppgå till 
minst 5,8 procent och det uppfylls inte. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 12,6 19,8 22,7 32,5 20,3 107,9
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr) 383,2 423,0 429,7 441,5 449,9 2 127,3
Investeringsandel 3,3% 4,7% 5,3% 8,3% 4,5% 5,1%  
 
Mål 4: Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 4,0 miljoner kronor 31 

december 
 
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att försäkra bort den långsiktiga pensionsskulden som över en 
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. Kommunens långsiktiga målsättning har uppfyllts. 
Under verksamhetsåret 2019 har kommunen försäkrat bort 22,7 miljoner kronor, vilket gör att det 
finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2019 har uppnåtts. 

 
(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALT

Totalt pensionssåtagande 225,4 221,5 219,0 205,0 173,7
Försäkring 0,0 0,9 0,0 0,0 22,7 23,6  
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Mål 5: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till kommunens 
totala tillgångar är lägst -1,1 procent 31 december 

 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2019 är att soliditeten inklusive alla pensionsåtaganden 
ska uppgå till lägst -1,1 procent och det uppfylls.  
 
Soliditet inkl pensionsåtagandet 2015 2016 2017 2108 2019 TOTALT
Eget kapital (mkr) -93,5 -56,4 -37,2 -2,9 4,8 -185,2
Totala tillgångar (mkr) 364,2 397,9 402,4 439,0 403,1 2 006,6
Soliditet -25,7% -14,2% -9,2% -0,7% 1,2% -9,2%

 
Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2019-2022 
Inriktningsmålet för mandatperioden 2019-2022 har fokus att stärka den lokala välfärden, strategisk 
näringslivspolitik, fysisk samhällsplanering för framtiden samt lokal demokrati, integration och för-
eningsliv. 
 

• Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar 
delaktighet i den lokala demokratin 

• Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas behov 
• I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt 

nyetableringar 
• Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid 

 
Verksamhetsmässiga resultatmål 2019 
 
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv 1 år som visar konkret i vilken utsträckning 
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen 
är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.  
 
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd 
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. Målupp-
fyllelse mäts 31 december 2019 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges. 
 
Kommunstyrelsens resultatmål är indelade i fem perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fem perspektiv är: Medborgare och brukare, Tillväxt och 
utveckling, Medborgardialog samt Medarbetskap. 
 
Medborgare och Brukare  
Stärka den lokala välfärden inom skola och omsorg 
 
Mål 1: Missbruket av alkohol och narkotika har minskat 
 
 
Kommunen bedömer att det är svårt att avgränsa vilka insatser som är avhängiga missbruk då många 
brukare har en multiproblematik. Att i dessa ärenden avgöra vilka insatser som är tydligt kopplade till 
den specifika problematiken missbruk är svårt. Insatserna härleds ofta konsekvenserna av miss-
bruk/riskbruk som t ex stöd i boendefrågor eller stöd i social isolering. Då socialtjänstens arbete inne-
bär att erbjuda frivilligt stöd eller vård till individer som ansöker om stöd eller vård utgör de brukare 
socialtjänsten har kontakt med endast en liten del av de personer som har ett risk- eller missbruk i 
kommunen. Utifrån detta kan inte måluppfyllelse påvisas.  
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2015 2016 2017 2018 2019

Antalet insatser vuxenenheten 100 85 93 78 72  
 
Dock konstateras att de individer som söker stöd eller vård vid socialtjänsten har en relativt låg fre-
kvens av återaktualisering ett år efter att insatser/utredning avslutats, varför adekvat hjälp har bedömts 
erbjudits. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Ej återaktuliserade vuxna (21 år) med missbruksproblem
ett år efter avslutad utredning eller insats - - 65% 80% 88%  
 
Mål 2:  Barnfattigdomen i utsatta familjer har minskat 
 
 
Rädda barnens definition av ekonomiskt utsatta hushåll består dels av familjer berättigade till försörj-
ningsstöd det vill säga som annars skulle leva under existensminimum och dels av familjer med låg 
inkomststandard. Låg inkomststandard är ett mått på huruvida ett hushålls disponibla inkomster (efter 
skatt och eventuella bidrag) räcker till nödvändiga utgifter. 
 
Kommunen har inte tillgång till underlag för eftersökt variabel och nationella uppgifter är inte upp-
daterade ännu varför adekvata mätvärden saknas.  
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, Hällefors 18,6% 14,5% 17,7%
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, Riket 9,1% 8,6% 9,2%  
 
Kommunen kan följa antalet barn vars hushåll någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd men 
uppgifter för utfallet 2018 och 2019 saknas vid tidpunkten för rapporten. Kommunen konstaterar dock 
ett ökat antal hushåll i ekonomiskt bistånd till följd av integration varför antalet barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll bedöms öka under 2019.   
 
Mål 3: Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat 
 
 
Meritvärdet har sedan föregående läsår sjunkit från 215 till 211. Från läsåret 2016/17 till 2018/19 har 
däremot meritvärdet ökat med 15 poäng. Måluppfyllelsen har en långsiktigt ökande trend men har 
sjunkit från förra året, vilket gör att målet bara delvis kan betraktas som uppfyllt. 
 
(meritpoäng) 2015 2016 2017 2018 2019
Meritvärde i åk 9 lägeskommun,
genomsnitt 196,3 198,7 196,4 215,0 211,0  
 
Behörigheten till yrkesprogram har ökat från 76,1 till 86,4  procent. Behörigheten är liksom merit-
värdet i en långsiktigt positiv trend. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogam
lägeskommun 74,6% 80,0% 72,3% 76,1% 85,5%  
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Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år sjunker från 75,9 till 68,8  procent. Förmodli-
gen beror minskningen på att elever som hamnade i gymnasieskolan under migrationskrisen 2015 av 
naturliga skäl har svårt att klara examen inom 4 år. Dessa elever får genomslag under perioden. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år,
hemkommun 80,6% 79,5% 84,5% 75,9% 68,8%  
 
Något värde för 2019 har inte presenterats. Andelen invånare i kommunen med eftergymnasial utbild-
ning har börjat stiga igen efter en nedgång 2017. Det återstår att se om uppgången är ihållande. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Invånare 25-64 år med eftergymnasial
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning 22,0% 22,6% 22,0% 22,4%  
 
Mål 4: Kvaliteten inom kommunal vård och omsorg har ökat 
 
 
Medelvärdet för väntetid särskilt boende uppgår för 2019 är 26 dagar, vilket motsvarande tid för 2018 
(helår) uppgick till 35 dagar. I realiteten är verkställighetstiden kortare då verkställighet i verksam-
hetssystemet inte registreras förrän vid inflyttning i vård och omsorgsboende (VoB). Erbjudande om 
insats och plats erbjuds i regel tidigare i processen. Under perioden har den genomsnittliga verkstäl-
lighetstiden minskat från 82 dagar under verksamhetsåret 2014 till 26 dagar verksamhetsåret 2019. 
Kommunen har arbetat med att öka samverkan mellan myndighetsutövning och utförarverksamhet 
samtidigt som flera nya rutiner för att skapa gynnsammare förutsättningar för planeringsarbetet har 
tagits fram. 
 
(medelvärde) 2015 2016 2017 2018 2019
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 75 68 36 35 26  
 
Kommunens omsorgsområde har de senaste åren arbetat målmedvetet för att öka kvaliteten inom 
verksamheten. Resultatet från SKL:s brukar-kund-index visar att kundnöjdheten inom hemtjänst kvar-
står.  Resultatet för brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg mäts helår genom Socialstyrelsens öppna 
jämförelser (brukar-kund-index). 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
bemötande 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 99,0%  
 
Omsorgens gemensamma värdegrund "Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, 
så du får möjlighet att leva det liv du vill och kan" skapar ett naturligt fokus på bemötande frågor i 
verksamheterna. Resultatet för brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg mäts helår genom 
Socialstyrelsens öppna jämförelser (brukar-kund-index). Uppgifterna för 2019 har ännu inte redovi-
sats. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
bemötande 94,0% 94,0% 94,0% 94,0%  
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(%) 2015 2016 2017 2018 2019
vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, andel av biståndstagarna 13,9% 15,1% 11,1% 18,9%  
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen 0,9% 0,9% 0,7% 1,3%  
 
Kommunen har mellan åren 2015 till 2018 varit en av de 25 procent av kommunerna i landet med 
lägst andel långvariga biståndstagare som andel av biståndatagarna. Något värde för 2019 kan dock ej 
redovisas även om bedömningen är att värdet sannolikt har ökat.  
 
En etablerad sanning är att unga vuxna inte bör uppbära försörjningsstöd utan i stället vara i syssel-
sättning. På senare år har dock möjligheten att vara i någon form av sysselsättning samtidigt som man 
uppbär försörjningsstöd ökat. Det kan då röra sig om försörjningsstöd under praktikperioder eller för-
sörjningsstöd under studier och då i synnerhet för unga.  
 
Från verksamhetsår 2011 har Hällefors kommun haft ett aktivt mottagande av ensamkommande flyk-
tingbarn och unga. Utifrån den ökade andelen ensamkommande som står helt utan nätverk i kommu-
nen, följer en naturlig ökning av andelen unga i försörjningsstöd. De tillfälliga asylreglerna som inför-
des juni 2016 innebär också att ensamkommande i utslussverksamhet (normalt från 18 år) är hänvisade 
till att söka försörjningsstöd för sitt uppehälle under studietiden, varför denna grupp direkt bidrar till 
att öka andelen unga vuxna i försörjningsstöd. Därför bedöms måluppfyllelse att vara svår att nå i sin 
helhet. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd 14,5% 16,3% 14,5% 19,3%  
 
Kommunen har arbetat med att öka samverkan mellan individ och familjeomsorg, Arbetsförmedling 
och skola inom ramen för arbetet i den statliga delegationen för unga och nyanlända till arbete. För 
verksamhetsåret 2019 redovisas uppgifter ur Kolada, en databas för nyckeltal för kommuner och reg-
ioner. Vid tiden för rapport om måluppfyllese har uppgifter för 2019 ännu ej redovisats i Kolada. 
 
Den vedertagna definitionen på mycket långvarigt försörjningsstöd utifrån socialstyrelsens statistik, 
innebär att man erhållit försörjningsstöd minst 27 månader under en period av tre år. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, andel av biståndstagarna 13,9% 15,1% 11,1% 18,9%  
 
Kommunen tillhör de 25 procent kommuner i landet med lägst andel långvariga biståndstagare som 
andel av biståndatagarna. 
 
De individer som har mycket långvarigt försörjningsstöd i Hällefors kommun består av individer som 
inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande till följd av ohälsa och sociala problem.  Nationellt har 
integrationen ökat kraftigt sedan år 2015, individer som tidigare haft etableringsersättning har gått ur 
etableringsfasen vilket ökar vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd generellt i 
Sverige.   
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Organisationsförändringen där arbetsmarknadsenheten inrymts inom individ och familjeomsorgens 
organisation har skapat förutsättningar för att verksamheten i högre grad kan erbjuda insatser till de 
mest utsatta individerna för gruppen i långvarigt försörjningsstöd. För verksamhetsåret 2019 redovisas 
uppgifter ur Kolada och vid tiden för rapport om måluppfyllese har uppgifter för 2019 ännu ej redovi-
sats i Kolada. 
 
Kommunen kan redovisa utbetalt ekonomiskt bistånd utifrån utfall i ekonomisystem. Det är också 
svårt att avgränsa vilket ekonomiskt bistånd som härleds integrationsverksamhet och därmed snarare 
torde ses som integrationskostnader då kommunen har ansvar för nyanländas försörjning under delar 
av första tiden som nyanlända bosätter sig i kommunen. Observera att detta inte är detsamma som 
kostnader för kommunen då kommunen samtidigt har integrationsintäkter från staten för att kompen-
sera kostnader. 
 
tkr 2015 2016 2017 2018 2019
utbetalt ekonomiskt bistånd totalt 6 096 4 755 5 349 6 982 7 839  
 
tkr 2015 2016 2017 2018 2019
utbetalt ekonomiskt bistånd integration totalt 2 677 2 436 3 372 3 709 4 191  
 
Det statistiska mått som nyttjas för att redovisa nivåer av ekonomiskt bistånd i riket är kronor per 
innevånare vilket härleds från Räkenskapssammandraget.  (RS) är en årlig insamling av ekonomiska 
uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun och riksnivå få en tillförlitlig och 
jämförbar information om kommunernas ekonomi.  
 
kr/invånare 2015 2016 2017 2018 2019
utbetalt ekonomiskt bistånd 1 062 962 1 058 1 504 1 715  
 
Tillväxt och utveckling 
Strategisk näringslivsutveckling och fysisk samhällsplanering och infrastruktur 
 
Mål 1:  Antalet företagsetableringar har ökat 
 
 
Antal nyregistrerade företag kommun per antal/1000 invånare mäts per år och innebär att någon 
måluppfyllelse inte kan mätas. Första halvåret 2019 har 21 stycken företag startats i Hällefors kom-
mun.  
 
antal/1000 invånare 2015 2016 2017 2018 2019
nyregistrerade företag 3,1 4,5 3,5 2,9 -  
 
Mål 2:  Handläggningstiderna för detaljplaner och bygglovsärenden (för företagare) har 

minskat 
 
Handläggningstiderna för detaljplaner och bygglovsärenden för enbart företagare finns inte redovisat 
utan enbart för helheten, vilket gör att måluppfyllelse inte går att uppläsa. Från 1 januari 2019 infördes 
nya tidsfrister för handläggningen av bygglov, förhandsbesked och anmälningsärenden. Ärenden ska 
granskas inom tre veckor från att de ankommer. Tydlig prioritering har gjorts av granskning av nya 
ärenden vilket har resulterat i aningen längre handläggningstider på bygglov då det dröjer längre innan 
inkomna kompletteringar granskas och lov kan skrivas. 
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Handläggningstiden för bygglov har ökat jämfört med föregående år, men detta bedöms bero på ny 
lagstiftning som innebär att granskning av nya ärenden måste prioriteras framför granskningar av 
inkomna ärenden för att begäran om komplettering ska hinna skickas ut inom föreskriven tid. På sikt 
borde detta innebära att hela processen för ansökan om bygglov (ansökan - beslut) förkortas i och med 
att begäran om komplettering skickas ut i ett tidigt skede. 
Även om handläggningstiden ökat för bygglov så följer Samhällsbyggnadsförvaltning lagstiftningen 
och ligger över lag väl under lagstiftade handläggningstider på 10 veckor.” 
 
Mål 3:  Servicen till det lokala näringslivet har ökat 
 
 
SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) är en servicemätning av kom-
munernas myndighetsutövning även kallad Nöjd-Kund-Index. De myndighetsområden som undersöks 
är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll 
samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgäng-
lighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.  
 
Resultatet för Hällefors visar på ett tapp i totalt NKI värde för 2018 från 75 till 67. Kommunen kan se 
att svarsfrekvensen har ökat från 57 procent till 63 procent men samtidigt är antalet svar konstant,  
34 stycken, vilket gör att det har varit färre ärenden som deltagit i undersökningen.  En annan orsak till 
förändringen är att kommunen har färre svar från Brand under 2018 - 4 svar mot 9 svar 2017 med ett 
NKI på 82. Antalet svar för Livsmedel har ökat från 9 till 11 samtidigt som NKI gått från 75 till 79.  
Den största påverkan på NKI är Bygglov med 11 svar och med ett NKI på 39 mot tidigare NKI 56.  
Den upplevda servicen inom de sex områdena visar på en sänkning inom samtliga områden där index 
nu ligger på 62-74 med snittet 67,7 mot 76 i snitt under 2017. Mätningen av Kommunernas myndig-
hetsutövning publicerades den 10 april 2019. 
 
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 
faktorer som viktas olika tungt. Under våren 2019 har Svenskt Näringsliv rapporterat hur företagen 
svarat på årets enkät om företagsklimatet. Företagarnas allmänna omdöme om företagsklimatet i 
Hällefors kommun har försämrats från 3,62 år 2018 till 3,27 i år. Målet är inte uppnått i och med att 
kommunen kan konstatera att kommunens totalt har minskat från plats 134 till plats 240 i årets rank-
ning av företagsklimatet i Sveriges kommuner.  
 
Svenskt Näringslivs företagsenkät om företagsklimatet 2015 2016 2017 2018 2019
Bra, mycket bra eller utmärkt 2,55 2,71 3,21 3,62 3,27
TOTALT 18,67 26,14 40,24 54,55 43,68  
 
Svenskt Näringslivs mätning från enkätsvar 2015 2016 2017 2018 2019
Tele- och IT-nät 103 71 29 51 147
Konkurrens från kommunen 139 171 103 124 269
Skolans attityder till företagande 287 213 121 54 96
Vägnät, tåg- och flyg 263 219 176 209 238
Tjänstemäns attityder till företagande 279 236 145 53 154
Tillämpning av lagar och regler 285 247 140 98 114
Kommunpolitikernas attityder till företagande 283 268 154 64 213
Service till företag 290 275 153 62 190
Sammanfattande omdöme 287 278 183 90 179
Tillgång till kompetens 278 288 168 75 242
Allmänhetens attityder till företagande 289 288 192 257 266
Medias attityder till företagande 290 288 133 206 243  
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Svenskt Näringslivs mätning från statistik från SCB och UC 2015 2016 2017 2018 2019
Nyföretagsamhet 287 286 237 268 270
Andel i arbete 283 277 285 285 285
Kommunalskatt 222 205 203 200 183
Marknadsföring 235 240 249 246 250
Företagande 205 230 229 235 248
Entreprenader 216 221 212 108 142
TOTAL RANKING inklusive enkätfrågor 290 287 209 134 240  
 
Mål 4:  Hällefors kommun har utvecklats till en mer digitaliserad kommun 
 
 
När det gäller utvecklingen av antalet e-tjänsten som kommunen tillhandahåller och nyttjande av väl-
färdsteknik är det ingen statistik som kommunen analyserat och dokumenterat, vilket leder till att 
eventuell måluppfyllelse inte går att utläsa.  Däremot är kommunen väl förberedd för kommande sam-
hällsutveckling och krav inom digitalisering.  
 
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt 
med regeringen mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en 
hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt senaste mätningarna har 88,80 procent av kommunens 
hushåll bredband enligt målet och 69,87 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt 
område är motsvarande siffror 97,54 procent respektive 87,27 procent. 
 
Befolkning/hushåll 2014 2015 2016 2017 2018
Tätbebyggt 84,59% 94,02% 94,28% 94,13% 97,54%
Glesbyggt 12,24% 19,52% 22,98% 29,00% 49,14%
Totalt 69,87% 81,98% 81,65% 82,30% 88,80%  
 
Arbetsställe 2014 2015 2016 2017 2018
Tätbebyggt 81,80% 74,62% 76,40% 75,53% 87,27%
Glesbyggt 17,01% 21,40% 24,83% 30,28% 49,65%
Totalt 57,48% 57,20% 52,80% 54,63% 69,87%  
 
För att underlätt att uppnå målet är kommunen delaktiga i att samförlägga tom kanalisation där 
marknaden gräver för en robustare eldistribution. Kommunen har nu medverkat i två områden. 
Länsstyrelsen har även insatsområden där kommunen söker pengar med 50 procent av kostnaden, att 
underlätta för marknaden att förse företag med bredband, och under perioden har ett sådant projekt 
genomförts. Kommunen kan konstatera att den totala andelen till fibernät ökat enligt senaste 
mätningen av post och telestyrelsen. 
Kommunens datanät byggs ut och moderniseras löpande och i år har Hurtigtoprpet fått en ny 
förbindelse som ökar kapacitet och tillförlitligheten. Även ett pilotprojekt för boende i Rockesholm 
har påbörjats med syfte att utvärdera möjligheten med trådlöst bredband i landsbygd med dedikerade 
förbindelser sk. FWA (Fixed Wiereless Access). 
 
Mål 5:  Investeringar till skola, omsorg och övriga verksamheter genomsyras av ett håll-

barhetsperspektiv 
 
Under året har kommunen genomfört en investering i Grythyttans skola avseende nya ventilations-
anläggningen som med hög verkningsgrad kommer att bidra till att sänka energiåtgången för hela 
byggnaden. Även nya fönster på Pihlskolan kommer att bidra till lägre energiförbrukning och framför-
allt bättre inomhusmiljö och komfort för lokalhyresgästerna.  
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De investeringar som utförs och bygger på upphandlingssamvekan tar hänsyn till ett 
hållbarhetsperspektiv när kravprofil upprättas. I Örebro kommuns policy framgår att hållbar 
upphandling kräver en helhetssyn och att kommunen därför ska arbeta för att upphandlingsprocessen 
ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt samt följa gällande 
avtal, lagar och regler. Kommunens medborgare ska känna trygghet i att kommunen väljer varor, 
tjänster och entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med låg miljöpåverkan. I möjligaste mån 
ska upphandlingsprocessen bidra till innovation av ny miljöteknik, samt säkra god miljö och hälsa, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa för nu levande och kommande generationer. 
Livscykelperspektivet är grundläggande vid beräkning av kostnadseffektivitet. Näringslivet och den 
sociala ekonomin ska känna tillförsikt och se kommunen som en partner för framtida affärer. Övriga 
objektsupphandlingar som kommun genomför lokalt tar kommunen hänsyn till hållbarhetsperspektiv 
men alla utförda investeringar är inte upphandlade. 
 
Mål 6:  Kommunens dialog med regionen och berörda myndigheter om kommunikat-

ioner och pendling har ökat 
 
Hällefors kommun sitter med i den för året bildade Regionala beredningsgruppen för trafik och infra-
struktur. Gruppen består av länets alla kommuner samt tar upp frågor som sedan går vidare till kom-
mun- och regionschefsgruppen. Regionen har ordföranderollen i gruppen och kommunen är biträdande 
ordförande. Fokus har varit färdtjänstresor och de ökade kostander som den står för samt de konse-
kvenser som regionens sparprogram, Budget i balans 2.0, som är i utförandefas. Hällefors kommun 
kommer som det ser ut nu inte att bli berörd av besparingar då den genomlysning som regionen gjorde 
kring kollektivtrafiken tidigare i år har gett den effekts som förväntades.  
 
Dialog förs även med Svealandstrafiken kring kollektivtrafikfrågorna då de har den fysiska plane-
ringen för den. Kommunen har några indikatorer på att pendlingen med kollektivtrafik har ökat. Det 
gäller främst de snabbgående bussarna till Örebro. Dock ligger de planeringsmässigt inte helt rätt ännu 
men korrigeringar görs successivt.  
 
Under hösten 2020 har dialogen då det gäller infrastruktur förstärkts med Region Dalarna. Hällefors 
kommun har vid ett par tillfällen besökt Region Dalarna för samtal kring utvecklingsmöjligheterna för 
främst järnvägen. Tack vare att företaget Ovako är etablerade på två orter i Dalarna finns det många 
gemensamma beröringspunkter. 
 
Medborgardialog 
Lokal demokrati, integration och föreningsliv 
 

Mål 1:  Kommunens dialog med föreningar, organisationer och enskilda medborgare 
har ökat 

 
Fler tillfällen än tidigare har genomförts under året där kommunen tagit initiativ eller varit med som 
stöd. På föreningsträffen den 6 mars 2019 deltog 14 stycken föreningar i en workshop med fokus på 
idrotten och föreningars behov, kommunikation och samverkan i och med kommunen tillsammans 
med Sisu idrottsutbildarna. På uppstartsmötet att bilda ett föreningsråd deltog 36 personer från 21 
olika föreningar och på föreläsningen ”Trygga idrottsmiljöer” deltog ett tjugotal personer från 7 olika 
föreningar. Under Boosta veckan samverkade kommunen återigen med RF-SISU Örebro och cirka 20 
föreningar välkomnade Hälleforsborna på sina aktiviteter med fokus på fysisk rörelse. 
 
Dialog har förts med studieförbundet Studiefrämjandet samt dialoger i grupp eller med enskilda före-
ningar angående stöd och möjliggöra olika arrangemang som exempelvis Boosta Hällefors, Camp 
Hällefors, VM i yxkastning, konstgräsdiskussioner.  Ett tiotal möten har också genomförts med en-
skilda föreningar angående bidrag och redovisning av bidrag. Inför schemaläggning av säsongens 
tider, i kommunens inomhushallar, har kommunen också dialoger med berörda föreningar via mejl, 
telefon och i augusti genomfördes ett uppstartsmöte där nio föreningar närvarande. 
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Kommunen har påbörjat en inventering av kommunens kulturella och kreativa näringar där ett 20-tal 
föreningar har tackat ja till att ingå i ett register/nätverk. 
 
Biblioteket har genomfört ett antal språk caféer, föreläsningar, I-pad kurser och också erbjudit ett 
innehållsrikt program på loven som varit välbesökta. Biblioteket är också en plats där många vill ha 
hjälp med olika digitala tjänster och i samhällsfrågor. 
 
Två pensionärsorganisationer representeras i Äldrerå, Kommunala handikappsrådet (KHR) och Kom-
munala pensionärsrådet (KPR), där dessa båda inkluderar två pensionärsorganisationer, reumatiker-
förbund och röda korset. I dagsläget finns inget föreningsråd på initiativ från kommunen men interna 
diskussioner har påbörjats om syfte, mål och med omvärldsspaning i andra kommuner. Under våren 
2019 genomfördes nio öppna träffar i länet varav Hällefors var en. Förslaget Målbild 2030 presentera-
des av representanter från Region Örebro län och medborgarna hade möjlighet att lämna synpunkter 
som sedan diskuterades. Alla deltagare fick svara på enkätfrågor som legat till grund till uppdate-
ringar, tillägg och förändringar i målbildsdokumentet. 
 
Medarbetarskap 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
Mål 1:  Medarbetarengagemanget hos anställda i Hällefors kommun har ökat 
 
 
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet görs medarbetarundersökningar. Från och med 2018 
används ett stödverktyg för medarbetarundersökning. Medarbetarna ges möjlighet att på ett enkelt sätt 
besvara en kort medarbetarenkät, bestående av sex frågor. Chef och medarbetare får resultatet direkt 
efter mätningarna i en s k teambarometer. Undersökningen sker åtta gånger per år och vid två tillfällen 
ingår även de s k HME-frågorna. Verktyget innebär att varje medarbetare får ett mejl med en inlogg-
ningslänk som leder vidare till sex frågor. De sex frågorna är samma vid varje undersökning inom 
områdena Entusiasm, Tydlighet, Effektivitet, Belastning, Gemenskap och Värde.  
 
Under 2019 varierade svarsfrekvensen mellan 58 – 70 procent, i snitt 64 procent, vilket är en ökning 
med svarsfrekvensen 2018 då snittet var 59 procent. Barometerindex ökade från i snitt 69 under 2018 
till 70 under 2019. Nedan redovisas resultatet från mätningen i december 2019. Utifrån svaren kan 
förvaltningen konstatera att faktorerna effektivitet och entusiasm får lägst index medan gemenskap får 
högst index. Mätningarna visar att medarbetarengagemanget har ökat. 

 
Medarbetarundersökning december 2019 
 



 
 

-      -  26 

Två gånger årligen ingår frågor om hållbart medarbetarengagemang, HME frågorna. Dessa frågor 
redovisas helt separat och är tänkt att skapa jämförelseunderlag med andra kommuner. Index har ökat 
med 3 procentenheter mellan åren 2018 och 2019, från index 76 till index 79, som är samma index 
som genomsnittet i samtliga redovisade kommuner. Mätningen visar att medarbetarengagemanget har 
ökat. 
 
Den totala sjukfrånvarotiden i förhållande till ordinarie arbetstid uppgår till 6,03 procent och har 
minskat för kvinnor och ökat för män. Den långa sjukfrånvaron fortsätter att sjunka i förhållande till 
den totala sjukfrånvaron, 59 dagar eller längre motsvarar 38,7 procent. Den korta sjukfrånvaron i 
relation till ordinarie arbetstid är därmed 62,08 procent. När sjukfrånvaron mäts på detta sätt kommer 
den korta sjukfrånvaron att öka i samma omfattning som den långa sjukfrånvaron sjunker. 
 
Personalomsättningen mäts genom att antalet tillsvidareanställda som slutat sin tjänst i kommunen 
jämförs med nyanställda på tillsvidaretjänster. Personalomsättningen har sjunkit jämfört med föregå-
ende år, från 20,68 procent till 14,53 procent. Under perioden januari till december 2019 är personal-
omsättningen per verksamhetsområde: 
Centrala verksamheter  13,81 procent Pedagogiska verksamheten  12,78 procent 
Vård och omsorg:  15,68 procent Totalt kommunen:  14,53 procent 
 
Under åren 2020 till 2028 kommer cirka 25 procent av Hällefors kommuns tillsvidareanställda medar-
betare att uppnå 65 år. Flertalet av dessa är vård- och omsorgspersonal och pedagoger inom förskola 
och skola. Enligt prognoser kommer dessa yrkesgrupper att vara svårrekryterade. Från och med 2020 
har medarbetare rätt att fortsätta arbeta till dess de uppnått 68 års ålder, från och med 2023 gäller 69 
år. Om medarbetare väljer att arbeta kvar länge minskar rekryteringsbehovet. 
 
Arbetsmarknad, integration och kompetensförsörjning  
 
Mål 1:  Antalet invånare som är i arbete eller studier har ökat 
 
 
Långtidsarbetslösa definieras i Arbetsförmedlingens statistik som Arbetslösa som varit anmälda på 
Arbetsförmedlingen i minst 6 månader om de är 25 år eller äldre, och under den tiden inte haft ett 
arbete eller deltagit i ett program med aktivitetsstöd. Ungdomar under 25 år räknas som långtidsar-
betslösa efter 100 dagar. 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Andel långtidsarbetslösa (16-64 år) av totala befolkningen 
i kommunen - - 2,22% 2,28% 2,24%  
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Andel utrikes födda öppet arbetslösa, registerbaserad 
arbetskraft i kommunen - - 32,0% 13,5% 7,8%  
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Andel öppet arbetslösa 18-24 år, registerbaserad arbetskraft 
i kommunen - - 12,4% 4,8% 4,2%  
 
Antalet personer i kommunal arbetsmarknadsåtgärd är avhängigt anvisningar från Arbetsförmedlingen 
oavsett födelseland. Antalet anvisade extratjänster har ökat under senare delen av 2018 varför målupp-
fyllelse bedöms kunna nås under 2019. Dock har antalet arbetsmarknadsåtgärder minskat kraftigt uti-
från Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt under 2019 och antalet platser har minskat stadigt 
under 2019. 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Antal utlandsfödda i kommunal arbetsmarknadsåtgärd - - - 37 51  
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6983 7013 6983 7013

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

Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Verksamhetens nettokostnader (tkr) 418 199 444 742 421 307 447 941
- per invånare (kr) 59 888 63 417 60 333 63 873
- i procent av skatteintäk/utjämning - - 95,4 99,6

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

Skatteintäkter och utjämning (tkr) 441 493 449 886 441 493 449 886
- per invånare (kr) 63 224 64 150 63 224 64 150

Finansnetto (tkr) -4 704 -4 306 -2 050 -1 731

Skattekostnad (tkr) -12 - - -

Årets resultat (tkr) 18 602 838 18 136 214
- justerat resultat mot balanskravet - - 18 136 214
- i procent av skatteintäkt/utjämning - - 4,1 0,0

Nettoinvesteringar (tkr) 35 714 29 991 32 501 20 330
- per invånare (kr) 5 114 4 276 4 654 2 899
- i procent av skatteintäkt/utjämning - - 7,4 4,5

Soliditet (%) 31,2 33,2 37,7 41,1
- inklusive hela pensionsåtagandet 2,2 3,8 -0,6 1,2

Total låneskuld (tkr) 199 586 212 086 69 600 72 100
- per invånare (kr) 28 582 30 242 9 967 10 281

Pensionsåtagande (tkr) 204 985 173 675 204 985 173 675
- per invånare (kr) 29 355 24 765 29 355 24 765

Borgensåtagande (tkr) 335 325 130 321 140 311
- per invånare (kr) 48 46 18 663 20 007
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Finansiell analys- koncernen 
 
Resultat 
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Årets resultat 
Årets resultat uppgår till 0,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med  
0,5 procent. Resultatet är 8,7 miljoner sämre än budgeterat. Orsaken till kommunkoncernens låga 
resultat beror till största delen på att kommunens nettokostnad är 9,0 miljoner kronor sämre än 
budgeterat och att kommunens finansnetto blivit 2,3 miljoner kronor bättre än budget p g a amortering 
av lån och fortsatt låga räntekostnader. Dock har kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag 
blivit 2,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Slutligen redovisar Hällefors Bostads AB ett resultat på 
0,1 miljoner kronor bättre än budgeterat. 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Årets resultat (mkr) 13,7 40,1 16,3 18,6 0,8
% av eget kapital vid årets början 14,7 37,8 11,1 11,4 0,5  
 
Investeringsvolym 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 30,0 miljoner kronor, vilket är 5,7 miljoner lägre än föregående år. 
Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar, pensionsskuldsförändringen och låneförändringen från årets 
resultat hade kommunen 28,0 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag 
efter att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 93,3 procent av investering-
arna kunnat finansieras med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med 
medel som fanns vid ingången av år 2019. 
 
(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Kommunen 12,7 19,8 22,7 32,5 20,3
Hällefors Bostads AB 5,2 15,0 7,9 3,2 9,7
Årets nettoinvesteringar 17,9 34,8 30,6 35,7 30,0  
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommun-
koncernen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunkoncernen för 
kommande lågkonjunkturer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunkoncernens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur 
stor del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det 
egna kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan 
ökar, eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader 
för lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Soliditet 21,3% 27,3% 29,6% 31,2% 33,2%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet -17,4% -7,8% -4,0% 2,2% 3,8%  
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Under år 2019 ökade soliditeten med 2,0 procentenheter till 33,2 procent. För att få ett mer relevant 
mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 160,9 miljoner 
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunkoncerens soliditet 3,8 procent och har för andra året i 
rad blivit ett postitivt värde. 
 
Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunkoncernens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det 
främmande kapitalet utvecklats över tiden. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Total skuldsättningsgrad 78,7% 72,7% 70,4% 68,8% 66,8%  
 
Den totala skuldsättningsgraden har under året minskat till följd av det positiva resultatet och minsk-
ningen av långfristiga skulder. 
 
Risk  
Risk analyserar kommunkoncernens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar 
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. 
 
Finansiella skulder 
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 228,5 miljoner kronor. 212,1  miljoner kronor 
avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som kortfristiga 
skulder för nästa års amortering. 8,8 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 5,0 miljo-
ner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter har erhållits under 
året till ett värde av 2,6 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Långfristiga lån 232,6 223,6 211,6 199,6 212,1
Kortfristiga lån 5,0 9,0 3,0 0,0 0,0
Totalt 237,6 232,6 214,6 199,6 212,1  

 

 
Framtida utveckling 
Utifrån kommunens fattade beslut om en ekonomisk strategisk plan och bostadsbolagets ägardirektiv 
är målsättningen att skapa en långsiktig stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Fortsatta gemen-
samma ansträngningar kommer att behövas för att dels arbeta efter kommunens bostads- och lokal-
resursplanering och dels ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att koncernen kan ge 
medborgarna och hyresgästerna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser. 
 
För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till Hällefors Bostads AB:s årsredovisning.  
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Finansiell analys- kommunen 
 
Resultat 
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter 
och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Årets resultat 
Årets resultat uppgår till 0,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med  
0,1 procent. Resultatet är 8,8 miljoner sämre än budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 0,0 procent. 2019 erhöll kommunen 10,6 miljoner 
kronor i det extra riktade bidraget i form av välfärdsmiljoner. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett underskott på totalt 9,0 miljoner 
kronor, vilket avser kommunstyrelsen. Kommunen har under året fått ett antal nya enskilda ärenden i 
form av vårdplaceringar och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Även en låg effektiv brukartid 
inom hemtjänsten under större del av året och ökad vårdtyngd till följd av dubbelbemanning inom 
hemtjänsten ökar kostnaderna. 
 
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit 2,1 miljoner kronor lägre än budgeterat 
och finansnettot har blivit 2,3 miljoner kronor bättre än budget p g a amortering av lån och fortsatt 
låga räntekostnader. 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Årets resultat (mkr) 13,5 32,4 15,7 18,1 0,2
% av eget kapital vid årets början 15,8 32,7 11,9 12,3 0,1  
 
Under de fem senaste åren har det egna kapitalet ökat med 80,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
årlig ökningstakt på 18,7 procent. 
 
Balanskravet 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de realisationsposter som 
uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med 
undantag för budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2019 visar på ett positivt resultat på  
0,2 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav uppgår årets balanskravs-
resultat till 0,2 miljoner kronor. Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat. 
 
(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen 13,5 32,4 15,7 18,1 0,2
 - reducering av samtliga realisationsvinster - -4,0 - - -
 + justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet - - - - -
 + justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet - - - - -
 -/+ orealiserade förluster i värdepapper - - - - -
 +/- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 13,5 28,4 15,7 18,1 0,2
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - -
 + användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - -
Årets balanskravsresultat 13,5 28,4 15,7 18,1 0,2  

 
Kommunen har inte reserverat några positiva resultat i en s k resultatutjämningsreserv (RUR) utifrån 
att kommunen antagit finansiella inriktningsmål som har till syfte att ge kommunen en långsiktig och 
strategisk planering i de finansiella målsättningar som kommunen har och vara utgångspunkt vid 
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framtagande av kommunens kommande årsbudgetar. I planen framgår tydligt att kommunen ska bud-
getera överskott. 
 
Förändring av kostnader och intäkter 
En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de 
intäkter vi får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. Nettokostnaderna ökade 
med 6,3 procent jämfört med år 2018. Intäkterna från skatteintäkter och generella statsbidrag ökade 
med 1,9 procent jämfört med år 2018. Att nettokostnaderna och generella statsbidrag har ökat kraftigt 
år 2019 tom 2016 mot år 2015 utgörs av att det extra generella statsbidraget med anledning av flyk-
tingsituationen. För räkenskapsår 2019 ingår det med 10,6 miljoner kronor, år 2018 med 13,8 miljoner 
kronor, år 2017 med 13,9 miljoner kronor och för år 2016 uppgick det till 22,5 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Nettokostnader 366,7 391,9 411,1 421,3 447,9
Skatteintäkter och utjämning 383,2 423,0 429,7 441,5 449,9  
 
Under perioden från år 2015 till 2019 har ökningstakten för nettokostnaderna uppgått till 22,1 procent 
och för skatteintäkter och generella statsbidrag har ökningstakten uppgått till 17,4 procent. 
 
Nettokostnadsandel 
Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. 
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna 
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag som ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en netto-
kostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och in-
täkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god 
ekonomisk hushållning. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Nettokostnadsandel 95,7% 92,7% 95,7% 95,4% 99,6%

 

 
Av tabellen framgår det att 99,6 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag har 
använts till verksamheterna, vilket är den lägsta nivån sedan år 2008. 
 
Investering och självfinansieringsgrad 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 20,3 miljoner kronor, vilket är 12,2 miljoner lägre än föregående 
år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar, pensionsskuldsförändringen och låneförändringen från 
årets resultat hade kommunen 9,4 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella stats-
bidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 46,3 procent av inve-
steringarna kunnat finansieras med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansie-
ras med medel som fanns vid ingången av år 2019. 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Medel från verksamhet (mkr) 28,7 44,4 30,3 32,1 9,4
Nettoinvesteringar (mkr) 12,6 19,8 22,7 32,5 20,3

Självfinansieringsgrad (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 46,3%  
 
Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera samt-
liga investeringar som genomförts under året. Detta stärker kommunens finansiella handlings-
utrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka 
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likviditeten. Under de fem senaste åren har 100 procent av investeringarna finansierats med medel 
från verksamheten. 
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen 
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande lågkonjunk-
turer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor 
del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna 
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, 
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för 
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 
 
(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Soliditet 27,2% 33,1% 36,6% 37,7% 41,1%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet -25,7% -14,2% -9,2% -0,6% 1,2%  
 
Under år 2019 ökade soliditeten med 3,4 procentenheter till 41,1 procent. För att få ett mer relevant 
mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 160,9 miljoner 
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunens soliditet 1,2 procent. 
 
Hällefors kommun hade år 2011 en soliditet inklusive alla pensionsåtaganden på -42,7 procent som är 
det år som kommunen antog den s k soliditetsplanen. Solditetsplanen innebar att kommunen tog beslut 
om att börja fokusera på balansräkningen och förbättra soliditeten. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgår 
kommunens soliditet till 1,2 procent, vilket är en förbättring med 43,9 procentenheten som motsvarar 
en förbättring på 102,8 procent. 
 
Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det 
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden har under året minskat till 
följd av det positiva resultatet och minskning av långfristiga skulder. 
 

(%) 2015 2016 2017 2018 2019
Total skuldsättningsgrad 72,8% 66,9% 63,4% 62,3% 58,9%  
 
Kommunalskatt 
Skattesatsen för Hällefors invånare under 2019 var 22,05 procent. Kommunen hade under 2019 den 
sjätte högsta skattsatsen av länets 12 kommuner. Den genomsnittliga skattesatsen för riket uppgick 
2019 till 32,19 procent, varav kommunerna svarar för 20,70 procent.  
 
Risk  
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar möj-
lighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också bor-
gensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
 
Likviditet 
Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Kassalikviditeten utgörs av kvoten 
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett resultat över 100 procent visar att de kort-
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fristiga tillgångarna är större än de kortfristiga skulderna. Rörelsekapitalet beräknas som samtliga 
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Kassalikviditet (%) 94,5% 111,7% 106,0% 96,5% 74,2%
Rörelsekapital (mkr) -6,2 13,9 7,3 -5,2 -35,1  
 
Den kortfristiga betalningsberedskapen har minskat mot föregående år med 22,3 procentenheter och 
rörelsekapitalet har minskat med 29,9 miljoner kronor.  
 
Finansiella skulder 
Kommunens långfristiga skulder uppgår till 88,5 miljoner kronor. 72,1 miljoner kronor avser lån hos 
låneinstitutet Kommuninvest. 8,8 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 5,0 miljoner 
kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter har erhållits under 
2018 och det bokfördavärdet är 2,6 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Långfristiga lån 102,6 93,6 81,6 69,6 72,1
VA- och avfallsfond 11,7 15,0 13,5 11,0 8,8
BRT 4,6 4,7 4,7 4,4 5,0
Investeringsbidrag - - - 2,7 2,6  

 

 
Genomsnittsräntan på låneskulden uppgick till 2,55 procent vid årsskiftet och innebär en minskning 
med 0,59 procentenheter i förhållande till samma tidpunkt föregående år.  
 
Pensionsåtaganden 
Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en särskild modell kallad RIPS, som idag 
är uppdaterad till RIPS17. Modellen är framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid 
värderingen av kommunala pensions-åtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, 
då utbetalningarna kommer att belasta kommunens resultat under många decennier. De totala pens-
ionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 173,7 miljoner kronor, vilket är en minskning med  
31,3 miljoner kronor under året. Den stora minskningen beror på att kommunen har tecknat en försäk-
ring av förmånsbestämd ålderspension med KPA Pensionsservice AB med 22,7 miljoner kronor. Det 
finns inga medel som är särskilt placerade för kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen har 
återlånat den samlade pensionsskulden i verksamheten. 
 

(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Avsättning till pensioner 32,7 33,5 34,5 36,7 12,8
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 192,7 188,0 184,5 168,3 160,9
Totalt 225,4 221,5 219,0 205,0 173,7  
 
Borgensåtaganden 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 140,3 miljoner kronor. Stora borgensåtaganden 
kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartill-
skott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med  
140,0 miljoner kronor. 
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Kontroll 
Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger 
bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman 
på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
 
Budgetavvikelse 
En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljdsamhet i 
kommunen. Under 2019 har kommunstyrelsen beslutat om en intern åtgärdsplan och återhållsamhet 
för att inrymma verksamheten i den driftram som är antagen. Dessutom har kommunstyrelsen fattat 
beslut om att genomföra en genomlysning av kommunens omsorgsverksamhet utifrån kostnads-
utvecklingen som resulterat i en granskningsrapport med förslag på åtgärder som bland annat innebär 
att hemtjänstens kostnadsutveckling behöver åtgärdas.  
 
(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Årets resultat 10,0 17,5 7,8 2,8 -8,8
Nettokostnader 0,5 8,9 0,5 5,3 -9,0
Skatteintäkter och utjämning 7,5 4,2 5,2 -5,5 -2,1
Finansnetto 2,0 4,4 2,1 3,0 2,3  
 
Budgetföljsamhet inom nämnderna 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens verksamheter klarar 
att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna. Från och med verksamhetsåret 2015 gjordes kommu-
nens politiska organisation om, vilket framgår av tabellen nedan. Detta göra att kommunen numera 
enbart har en verksamhetsnämnd om myndighetsnämnden och valnämnden exkluderas. Det framgår 
att det är kommunstyrelsen som enda driftnämnd som inte klarar av att bedriva verksamhet inom 
beslutad budgetram. 
 
(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019
Återbetaltning AFA-försäkring 3,8 - - - -
Infriad borgen -4,2 - - - -
Kommunfullmäktige 0,5 0,6 0,5 0,6 0,0
Kommunstyrelse 0,4 8,2 -0,1 4,6 -9,1
Myndighetsnämnd - 0,1 0,1 0,1 0,1
Valnämnd - - - 0,0 0,0
Bildningsnämnd - - - - -
Omsorgsnämnd - - - - -
Kommunrevision 0,0 - - - -
Val- och demokratinämnd - - - - -  

 
Prognossäkerhet 
Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den 
finansiella utvecklingen. En god prognos säkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella ekono-
miska förändringar under året. Utfallet för nämndernas verksamhet blev 6,6 miljoner kronor bättre än 
prognosen i delårsrapporten. Prognossäkerheten har varit god under verksamhetsåret 2019 och anled-
ningen till att utfallet blev så mycket bättre än delårsrapporten är att kommunen stramade åt kostna-
derna med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. 
 
(mkr) Mars Delårsrapport Årsbokslut
Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelse -13,6 -15,6 -9,1
Myndighetsnämnd 0,0 0,0 0,1
Valnämnd 0,0 0,0 0,0   
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Känslighetsanalys 
En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta 
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på 
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens eko-
nomi under ett år. 
 

(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 2,9
Bruttokostnadsförändring med 1% 5,3
Ränteändring på långfristiga lån 1% 0,9
Förändring generella statsbidrag med 1% 1,2
Förändring utdebitering med 10 öre 1,2   
 
Framtida utveckling 
De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och generella statsbidrag förändrar sig flera gånger 
under ett år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när 
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att 
ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under 
pågående budgetår. 
 
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen 
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de 
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar 
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet 
invånare. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det 
viktigt för kommunen att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill 
flytta hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar. Den sista december 2019 hade 
Hällefors kommun 7013 invånare vilket är en ökning med 30 personer jämfört med föregående år. 
 
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksam-
heternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekono-
misk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten. 
Som ett led i det har kommunen antagit tre finansiella inriktningsmål i form av resultatandel, inve-
steringsandel samt bortförsäkring av pensionsskulden, som har som målsättning att påverka solidite-
tens utveckling positivt. Utifrån att kommunens ekonomiska förutsättningar kalkyleras försämras i 
form av minskade riktade statsbidrag i förhållande till tidigare år och att behovet av kommunal service 
ökar är det en utmaning som kan komma att innebära anpassningar av verksamheternas utbud och 
kvalitet. 
 
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och för-
bättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga 
resurser. 
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Personalredovisning 
 
Arbetsgivarperspektiv 
Målet med Hällefors kommuns personalpolitik är att vara en arbetsgivare som kan attrahera, behålla 
och utveckla medarbetare så att kommuninvånarna möter kompetent och engagerad personal i en väl 
fungerande organisation. 
 

Chefs- och ledarutveckling 
Hällefors kommun hade 31 chefer vid utgången av år 2019. Kommunen har under senare år minskat 
antalet medarbetare per chef. 
 
Under året har insatser gjorts för att stärka cheferna i sitt chefsuppdrag och ledarskap, bland annat 
genom kommunens chefsforum.  
 
Hälsa och arbetsmiljö 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bidra till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och det 
hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Riktlinjer för rehabilitering och 
kränkande särbehandling finns framtagna som stöd till chefer och medarbetare. 
Arbetsmiljöutbildningar har under året genomförts för nya chefer och skyddsombud i Hällefors 
kommun.  
 
Sysselsättningsgrad 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal har genom kollektivavtal kommit överens 
om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Det är en viktig  jämställdhetsfråga och 
arbetsmiljöfråga. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 om en strategi för heltid som norm. 
 
Personalnyckeltal 
 
Anställningar och årsarbetare 
 
Redovisningen av anställningar och årsarbetare omfattar tillsvidare- och visstidsanställda med 
månadslön på avtalet Allmänna Bestämmelser (AB).  
 
Inom kommunen finns ett stort antal timavlönade (ingår i AB), de ingår endast i avsnittet 
”Tidsredovisning”.  
 
Den 1 november 2019 var antalet månadsavlönade anställningar i Hällefors kommun 713, vilket är en 
ökning med totalt 17 anställningar jämfört med år 2018. Anställningarna innehades av 580 kvinnor 
och 133 män. Andelen kvinnor uppgick till 81 procent. I förhållande till 2018 har antalet kvinnor ökat 
med 11 anställningar och antalet män ökat med 6 anställningar. De flesta av kommunens anställningar 
finns inom den pedagogiska verksamheten och inom vård- och omsorgsverksamheten. 
 
Kommunen hade i november 565 tillsvidareanställningar (79 procent) och resterande 148 (21 procent) 
var visstidsanställningar. Visstidsanställda är de som är anställda för ett vikariat, är provanställda eller 
anställda för en viss arbetsuppgift. Andelen visstidsanställningar har ökat jämfört med tidigare år, en 
förklaring är svårigheten att rekrytera behöriga lärare och förskollärare. 
 
Jämfört med föregående år har heltidsanställningar minskat och deltidsanställningar ökat. Av 
kommunens anställningar var 68 % heltidsanställningar, 2018 var 70 % heltidsanställningar. 
Heltidsresan var tillfälligt pausad under 2019 vilket sannolikt påverkat att andelen heltidsanställningar 
har minskat. Av kvinnorna har 65 % en heltidsanställning, av männen har 78 % en heltidsanställning. 
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Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen i november 2019 var 93 procent, lika som 
2018. Anställningar på deltid har ofta en hög sysselsättningsgrad, därav blir den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden relativt hög trots att andelen heltidsanställningar inte är så hög.  
 

2018 2019
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Genomsnittlig sysselsättning 93% 93% 94% 93% 92% 94%  
 
Vid omräkning av antalet anställningar till årsarbetare motsvarar de 713 månadsanställningarna 667 
årsarbetare totalt i kommunen den 1 november 2019.  
 
1 november 2015 2016 2017 2018 2019
Antal  anställningar 580 659 681 696 713
- omvandlat till årsarbetare 541 607 638 657 667  
 
Åldersstruktur 
Den genomsnittliga åldern för kommunens anställda har minskat mycket marginellt från föregående år 
från 46,8 år till 46,7 år. 
 

2018 2019
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Genomsnittlig ålder 46,8 47,3 44,4 46,7 47,2 44,5  
 
Den största förändringen av åldersfördelningen mätt i antal är åldersgruppen upp till 29 år som ökade 
med 10 personer. Den största åldersgruppen var 50-59 år, där fanns 30 % av kommunens 
anställningar. 2019 var det fortfarande möjligt att gå i pension från 61 års ålder, 9 anställda valde att 
gå i pension före 65 år eller vid 65-årsdagen, två anställda avgick med pension efter att ha kvarstått i 
anställning efter 65 år. Anställda hade möjlighet att kvarstå i tjänst till dess de fyllt 67 år, fyra personer 
har valt att kvarstå i anställning. 
 
1 november 2015 2016 2017 2018 2019
     -29 42 72 85 84 94
30-39 71 94 104 126 122
40-49 186 180 165 158 166
50-59 190 208 212 211 213
60- 91 105 115 117 118
Summa 580 659 681 696 713  
 
  

2018 2019
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Antal anställda med månadslön 696 569 127 713 580 133

Antal tillsvidareanställda 556 469 87 565 473 92
Antal visstidsanställda 140 100 40 148 107 41

Antal heltidsanställda 486 382 104 482 378 104
Antal deltidsanställda 210 186 24 231 202 29
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Tidsredovisning 
Under år 2019 uppgick all arbetad tid till 1 118 655 timmar. I beräkningen ingår månadslön, timlön, 
fackligt internt arbete, fyllnadstid och övertid. Arbetad tid utgjorde 80 procent av all tid, resterande tid 
(20 procent) avser frånvaro. 2019 utgjorde övertid och mertid 1,2 procent av all arbetad tid.  
. 

2015 2016 2017 2018 2019
Antal arbetade timmar under året 1 010 266 1 094 141 1 132 461 1 189 064 1 118 655
- omvandlat till årsarbetare 510 553 572 601 565

Antal timmar övertid och mertid under året 12 826 12 626 18 269 18 131 13 657
- omvandlat till årsarbetare 6 6 9 9 7  
 
Timavlönades arbetade timmar har minskat sedan föregående år och utgjorde 2019 8,2 procent av den 
arbetade tiden. Andelen timavlönades arbete har minskat under flera år, 2018 var andelen 10 procent. 
 
Arbetsgivarens ambition är att timavlönades timmar skall minska i samband med att fler anställda får 
månadslön och heltidstjänster. Ökningen av månadsavlönade från 696 till 713 anställningar kan delvis 
förklaras av minskningen av timavlönades timmar. 
 
1 november timavlönade 2015 2016 2017 2018 2019
Antal arbetade timmar under året 152 138 162 914 128 983 118 184 91 734
- omvandlat till årsarbetare 77 82 65 60 46  
 
Frånvaro 
Frånvaron utgörs av såväl betald som obetald ledighet och omfattar semester, ferie/uppehåll, sjukdom, 
sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet, vård av sjukt barn och övrig frånvaro.  Utifrån den 
avtalade arbetstiden har totalt cirka 20 procent bestått av frånvaro, resterande tid  
(80 procent) är arbetad tid. Semester, ferie och uppehåll tillsammans motsvarar cirka hälften av all 
frånvaro. Frånvaro på grund av sjukdom har under de senaste två åren minskat. Föräldraledighet och 
vård av sjukt barn har ökat under det sista året vilket kan kopplas till åldersstrukturen att 
anställningarna ökar mest i yngre åldersintervall.  
 
En del av frånvaron behöver ersättas av vikarie och utgör alltså grund för visstidsanställda med 
månadslön och timavlönades timmar. 
 
Frånvaro 2015 2016 2017 2018 2019
Semester 38,0% 37,2% 38,2% 40,6% 41,0%
Ferie/uppehåll 11,2% 10,1% 10,1% 10,0% 11,7%
Sjukdom/tidsbegr sjukers/rehab 36,9% 39,1% 35,5% 32,8% 29,1%
Föräldraledighet/vård av sjukt barn 3,8% 1,3% 3,7% 4,9% 4,4%
Övriga 10,1% 12,4% 12,5% 11,7% 13,8%
Summa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Den totala sjukfrånvaron i kommunen har stadigt minskat sedan 2017oär nu nere i 6,03 procent. 
Sjuktalen omfattar all sjukdomsrelaterad frånvaro i procent av den ordinarie tiden. Den långa 
sjukfrånvaron, överstigande 59 dagar, var 43,97 procent av den totala sjukskrivningstiden i kommunen 
under 2018 och har under 2019 sjunkit till 38,70 procent.  
 
I kommande tabell redovisas sjukfrånvaron fördelad på kön enligt lagen om kommunal redovisning 4 
kapitel § 1a. 
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2018 2019
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Total sjukfr tid/ord arbetsstid 6,95% 7,75% 3,50% 6,03% 6,57% 3,77%
Sjukfr tid långtidssj/tot sjukfr tid 43,97% 46,20% 17,19% 38,70% 41,34% 13,53%
Sjukfr tid -29 år/ord arbetstid 6,49% 7,46% 4,52% 6,82% 7,68% 4,91%
Sjukfr tid 30-49 år/ord arbetstid 6,47% 7,19% 3,33% 5,32% 5,96% 2,72%
Sjukfr tid 50+/ord arbetstid 7,46% 8,27% 3,15% 6,41% 6,81% 4,29%  
 
Det totala antalet sjukfrånvarodagar har stadigt minskat sedan 2016, under 2019 var minskningen  
2 656 dagar. Det totala antalet sjukfrånvarodagar under 2019 var 17 470 dagar. Detta motsvarar i 
genomsnitt 24,5 sjukdagar per anställd vilket är en minskning med 4,2 dagar per anställd.  

 
 

 
 
Utifrån redovisning av andelen friska i förhållande till anställningar hade 29,6 procent inte någon 
sjukfrånvarodag alls 2019. För 2018 var det 27,8 procent som inte hade någon sjukfrånvarodag. Det är 
en fortsatt förbättring av frisktalet. 
 

Som en satsning på friskvård införde Hällefors kommun 2015 ett friskvårdsbidrag motsvarande 800 
kronor per anställd. Under 2019 var nyttjandegraden 60 procent, medarbetare nyttjade hela eller delar 
av sitt bidrag.  
 
Alla medarbetare inom Hällefors kommun är anslutna till företagshälsovård. Kommunen har avtal 
med Bergslagens Arbetsmiljö AB till och med augusti 2020, tjänsten ska upphandlas fr o m 1 
september.  
 
Lön 
Medianlönen i Hällefors kommun var 1 november 2019 totalt 27 082 kronor, en ökning med  
507 kronor motsvararande en ökning med 1,90 procent jämfört med föregående år. 
Kvinnors medianlön utgjorde 102 procent av männens medianlön 
 

2018 2019
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Medianlön 26 575 26 595 26 501 27 082 27 100 26 608  
 

2015 2016 2017 2018 2019
Karensdag 275 319 440 524 643
Dag 2-14 5 011 5 346 5 814 6 447 6 354
Dag 15-90 2 990 2 756 3 371 2 879 2 746
Dag 91- 12 934 14 518 12 704 10 276 7 727
Totalt 21 210 22 939 22 329 20 126 17 470
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Organisation 
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Resultaträkning (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Verksamhetens intäkter, not 1) 194 431 174 731 144 429 125 362
Verksamhetens kostnader, not 2) -591 467 -597 986 -552 208 -559 767
Jämförelsestörande poster, not 3) -1 595 -414 -1 682 -501
Avskrivningar, not 4) -19 568 -21 073 -11 846 -13 035

Verksamhetens nettokostnader -418 199 -444 742 -421 307 -447 941

Skatteintäkter, not 5) 290 074 296 745 290 074 296 745
Generella statsbidrag, not 6) 151 419 153 141 151 419 153 141

Verksamhetens resultat 23 294 5 144 20 186 1 945

Finansiella intäkter, not 7) 885 515 1 208 855
Finansiella kostnader, not 8) -5 589 -4 821 -3 258 -2 586
Skatt på årets resultat 12 - - -

Resultat före extraordinära poster 18 602 838 18 136 214

Årets resultat, not 9) 18 602 838 18 136 214

Kommunens utfall mot budget
(belopp i tkr)

Kommun Kommun Budget Avvikelse
2018 2019 2019

Verksamhetens intäkter 144 429 125 362 100 000 25 362
Verksamhetens kostnader -552 208 -559 767 -525 468 -34 299
Jämförelsestörande poster -1 682 -501 - -234
Avskrivningar -11 846 -13 035 -13 500 465

Verksamhetens nettokostnader -421 307 -447 941 -438 968 -8 973

Skatteintäkter 290 074 296 745 296 492 253
Generella statsbidrag 151 419 153 141 155 516 -2 375

Verksamhetens resultat 20 186 1 945 13 040 -11 095

Finansiella intäkter 1 208 855 400 455
Finansiella kostnader -3 258 -2 586 -4 400 1 814

Resultat före extraordinära poster 18 136 214 9 040 -8 826

Årets resultat 18 136 214 9 040 -8 826
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Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Den löpande verksamheten
  Årets resultat 18 590 838 18 136 214
  Just för av- och nedskrivningar, not 10) 19 481 20 986 11 846 13 035
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet, not 11) 2 257 -23 747 2 257 -23 747

Medel från verksamheten före förändring
av rörelseresultatet 40 328 -1 923 32 239 -10 498

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
  Ökn- /minskn+ av rörelsefordringar 1 737 8 168 2 150 10 260
  Ökn+ /minskn- av rörelseskulder 24 079 -19 851 28 572 -13 047

Kassaflöde från den löpande
verksamheten 66 144 -13 606 62 961 -13 285

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar, not 12) -35 714 -29 991 -32 501 -20 330
  Försäljning av materiella anl tillgångar - 45 - 45
  Försäljning av finansiella anl tillgångar, not 13) - - - -
  Investeringar i finansiella tillgångar - - - -
  Ökn-/minskn+ av finansiella tillgångar, not 13) -15 -18 -36 -

Kassaflöde från investerings-
verksamheten -35 729 -29 964 -32 537 -20 285

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån + - 30 000 - 20 000
  Amortering av långfristiga skulder - -15 000 -17 500 -15 000 -17 500
  Ökn/minskn av övriga långfr fordringar 2 881 -1 708 2 881 -1 708

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten -12 119 10 792 -12 119 792

Årets kassaflöde 18 296 -32 778 18 305 -32 778
Likvida medel vid årets början 84 605 102 901 84 334 102 639
Likvida medel vid årets slut 102 901 70 123 102 639 69 861
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Balansräkning (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Tillgångar
Anläggningstillgångar
  Materiella anläggningstillgångar
  Mark, byggnad och tekn anläggningar , not 14) 389 861 400 924 250 494 257 066
  Maskiner och inventarier, not 15) 9 032 8 539 8 436 7 409
  Förbättringsutgifter på annans fastighet, not 16) 9 839 9 348 4 192 4 002
  Pågående investeringsprojekt, not 17) 3 014 1 895 0 1 895
  Konst 6 778 6 778 - -

  Finansiella anläggningstillgångar
  Värdepapper, andelar, bostadsrätter, not 18) 1 137 1 137 16 397 16 397
  Långfristiga fordringar, not 19) 13 715 13 733 13 550 13 550

Summa anläggningstillgångar 433 376 442 354 293 069 300 319

Bidrag till statlig infrastruktur, not 20) 1 890 1 755 1 890 1 755

Omsättningstillgångar
  Kortfristiga fordringar, not 21) 42 548 34 380 41 468 31 208
  Kassa, bank, postgiro, not 22) 102 901 70 123 102 639 69 861

Summa omsättningstillgångar 145 449 104 503 144 107 101 069
Balansposter, enligt lag
redovisning av bostadslån, not 23) - - - -

Summa tillgångar 580 715 548 612 439 066 403 143

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital, not 24) 181 086 181 924 165 445 165 659
  därav periodens resultat 18 602 838 18 136 214
  därav resultatutjämningsreserv - - - -

Avsättningar
  Avsättningar till pensioner, not 25) 36 666 12 784 36 666 12 784
  Övriga avsättningar 39 39 - -

Summa avsättningar 36 705 12 823 36 666 12 784

Skulder
  Långfristiga skulder, not 26) 217 682 228 474 87 696 88 488
  Kortfristiga skulder, not 27) 145 242 125 391 149 259 136 212

Summa skulder 362 924 353 865 236 955 224 700

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 580 715 548 612 439 066 403 143

Ställda säkerheter och borgensförbindelser
Anvarsförbindelser, not 28) 168 319 160 891 168 319 160 891
Borgensåtaganden, not 29) 335 325 130 321 140 311
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Nothänvisningar (belopp i tkr)

RESULTATRÄKNING 
Koncern Koncern Kommun Kommun

2018 2019 2018 2019
Not 1 Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 13 575 14 280 13 589 14 292
Hyror och arrenden 51 463 51 288 2 664 2 568
Statliga driftbidrag 114 260 88 977 114 260 88 977
EU-bidrag 2 385 3 731 2 385 3 731

  Försäljning verksamhet 953 2 068 1 152 2 292
Övriga intäkter 11 795 14 387 10 379 13 502

Summa 194 431 174 731 144 429 125 362

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner, soc avg, ersättningar 353 180 347 790 345 489 339 444
Övriga kostnader anställda 25 363 30 097 25 363 30 097
Försörjningsstöd 10 861 13 526 10 861 13 526
Entrep, köp av verksamhet 97 240 111 115 81 146 94 033
Konsulttjänster 3 943 4 979 3 943 4 979
Tele, ADB, porto 1 698 1 401 1 698 1 401
Bränsle, energi, vatten 23 129 22 476 8 121 7 842
Övriga kostnader 76 053 66 602 75 587 68 445

Summa 591 467 597 986 552 208 559 767

Not 3 Jämförelsestörande poster
Ersättning för nedskrivning - - - -

 Summa intäkter 0 0 0 0
Avgångsvederlag 1 548 364 1 548 364
AGF-KL 134 137 134 137

 Återförd nedskrivning -87 -87 - -
Nedskrivning - - - -
Summa kostnader 1 595 414 1 682 501

Summa 1 595 414 1 682 501

Not 4 Avskrivningar
Allmän markreserv 60 65 60 65
Verksamhetsfastigheter 5 290 5 591 5 290 5 591
Fastighet för affärsverksamhet 2 499 2 873 2 499 2 873
Publika fastigheter 1 045 1 451 1 045 1 451
Fastighet för annan verksamhet 133 153 133 153
Övriga fastigheter 7 269 7 406 29 29
Exploateringsfastigheter 41 41 41 41
Inventarier 2 883 3 002 2 702 2 642
Inventarier i annans fastighet 348 491 47 190

Summa 19 568 21 073 11 846 13 035

Not 5 Skatteintäkter
Kommunalskatt 291 550 299 590 291 550 299 590
Slutavräkning 2017 / 2018 -1 043 170 -1 043 170
Slutavräkning 2018 prog / 2019 prog -433 -3 015 -433 -3 015

Summa 290 074 296 745 290 074 296 745
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Not 6 Generella statsbidrag
Inkomstutjämning 96 313 95 623 96 313 95 623
Kostnadsutjämning 22 274 24 829 22 274 24 829
Strukturbidrag 3 386 3 345 3 386 3 345
Kommunal fastighetsavgift 13 437 13 644 13 437 13 644
Regleringsavgift /-bidrag 1 116 4 924 1 116 4 924
Bidrag för LSS-utjämning 38 -18 38 -18
Generella bidrag 14 855 10 794 14 855 10 794

Summa 151 419 153 141 151 419 153 141

Not 7 Finansiella intäkter
Ränteintäkter 110 124 110 124
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - - - -
Utdelningar på aktier och andelar 666 391 666 391
Övriga finansiella intäkter 109 0 432 340

Summa 885 515 1 208 855

Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader 4 809 3 944 2 478 1 709
Ränta på pensionsavsättningar 651 742 651 742
Övriga finansiella kostnader 129 135 129 135

Summa 5 589 4 821 3 258 2 586

Not 9 Kommunallagens balanskrav
Årets resultat enligt resultaträkningen 18 602 838 18 136 214
- reducering av samtliga realisationsvinster - - - -
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -
+ justering för realisationsförluser enligt undantagsmöjlighet - - - -
+ orealiserade förluster i värdepapper - - - -
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 18 602 838 18 136 214
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

Årets balanskravsresultat 18 602 838 18 136 214

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

KASSAFLÖDESANALYS

Not 10 Just för av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar 19 568 21 073 11 846 13 035
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar -87 -87 - -

Summa 19 481 20 986 11 846 13 035

Not 11 Justering för övr poster
Ökning av pensionsskuld 2 122 -23 882 2 122 -23 882
Upplösning Citybanan 20 år 135 135 135 135
Skatt på årets resultat - - - -
Reavinst/förlust - - - -

Summa 2 257 -23 747 2 257 -23 747
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Not 12 Förvärv av materiella anl tillgångar
Mark, byggnader, tekn anl 32 958 28 601 30 283 16 820
Maskiner och inventarier 2 134 2 509 1 935 1 615
Förbättringsutgifter annans fastighet 283 - 283 -
Pågående investeringsobjekt 339 -1 119 - 1 895

Summa 35 714 29 991 32 501 20 330

Not 13 Minskning/ökning finans anl tillgångar
Köp av aktier i Inera AB -42 - -42 -
Försäljning/utrangering av materiella anl tillgångar - 45 - 45
Kommuninvest Ekonomisk förening - - - -
Övrig minskning/ökning finans anl tillgångar 27 -18 6 -

Summa -15 27 -36 45

BALANSRÄKNING

Not 14 Mark, byggnad och tekniska  anläggningar
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början 754 816 790 490 425 178 458 177
Avyttringar/utrangeringar - -45 - -45
Årets inköp 30 283 28 601 30 283 16 820
Omfört från pågående 5 391 - 2 716 -
Omklassificering - - - -
Ack avskrivningar/nedskr
Vid årets början -384 379 -400 629 -198 586 -207 683
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets avskrivningar enl plan -16 337 -17 580 -9 097 -10 203
Årets nedskrivningar 87 87 - -
Årets nedskrivningar - /återläggn av nedskrivningar + - - - -
Omklassificering - - - -

Summa 389 861 400 924 250 494 257 066

Bokfört värde fördelat per fastighetskatergori:
Allmän markreserv 2 414 2 350 2 414 2 350
Verksamhetsfastigheter 143 304 143 904 143 304 143 904
Fast för affärsverksamhet 49 684 50 570 49 684 50 570
Publika fastigheter 50 131 55 550 50 131 55 550
Fast för annan verksamhet 3 258 3 105 3 258 3 105
Övriga fastigheter 139 972 144 434 605 576
Exploateringsfastigheter 1 098 1 011 1 098 1 011

Summa 389 861 400 924 250 494 257 066

Not 15 Maskiner och inventarier
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början 57 348 60 676 54 533 57 662
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets inköp 2 134 2 509 1 935 1 615
Omfört från pågående 1 194 - 1 194 -
Omklassificering - - - -
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början -48 761 -51 644 -46 524 -49 226
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets avskrivningar enl plan -2 883 -3 002 -2 702 -2 642
Årets nedskrivningar - - - -
Omklassificering - - - -

Summa 9 032 8 539 8 436 7 409
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Not 16 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ack anskaffningsvärden
Vid årets början 6 023 10 262 - 4 239
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets inköp 283 - 283 -
Omfört från pågående 3 956 - 3 956 -
Omklassificering - - - -
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början -75 -423 - -47
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets avskrivningar enl plan -348 -491 -47 -190
Årets nedskrivningar - - - -
Omklassificering - - - -

Summa 9 839 9 348 4 192 4 002

Not 17 Pågående investeringsobjekt
Vid årets början 10 541 3 014 7 866 0
Årets inköp 3 014 1 895 - 1 895
Överföring från/till annan tillg -10 541 -3 014 -7 866 -
Nedskrivningar - - - -

Summa 3 014 1 895 0 1 895

Not 18 Värdepapper, andelar m m
Hällefors Bostads AB, 15300 aktier - - 15 300 15 300
Inera AB, 5 aktier 42 42 42 42
Andel Kommuninvest Ekonomisk förening 535 535 535 535
Andel Rinmanstiftelsen 10 10 10 10
Andel Bergslagens räddningstj 450 450 450 450
Andel Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 10 10 10 10
Bostadsrätter - - - -
Grundkap Stift Måltidsakademin 50 50 50 50
Husbyggnadsvaror HBV Förening 40 40 - -

Summa 1 137 1 137 16 397 16 397

Not 19 Långfristiga fordringar
Logen Forsblomman 50 50 50 50
Folkets Hus 12 300 12 300 12 300 12 300
Kommuninvest, förlagsfordran 1 200 1 200 1 200 1 200
Husbyggnadsvaror HBV Förening 51 69 - -
Lämnade depositioner 114 114 - -

Summa 13 715 13 733 13 550 13 550

Not 20 Avsättning till statlig infrastruktur
Statlig infrastruktur 2 700 2 700 2 700 2 700
Upplösning i 20 år -810 -945 -810 -945

Summa 1 890 1 755 1 890 1 755

Not 21 Kortfristiga fordringar
Fakturafordringar 1 325 1 456 1 242 1 342
Statsbidragsfordringar 9 461 3 576 9 461 3 576
Andra kortfristiga fordringar 5 840 8 426 5 210 6 334
Momsfordringar 6 996 3 720 6 996 3 720
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 9 580 10 296 8 155 8 997
Upplupen skatteintäkt - - - -
Interimsfordringar 9 346 6 906 10 404 7 239

Summa 42 548 34 380 41 468 31 208
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Not 22 Likvida medel
Kassa 23 22 23 22
Postgiro 1 896 1 286 1 896 1 286
Bank 81 426 47 464 81 164 47 202
Skattekonto 847 294 847 294
Koncernkonto - avser Hällefors Bostads AB 18 709 21 057 18 709 21 057

Summa 102 901 70 123 102 639 69 861

Not 23 Balansposter
Hällefors Bostads AB
Bostads-, underhålls- och reparationslåneposter enl särskild lag - - - -

Summa 0 0 0 0

Not 24 Eget kapital 
Det egna kapitalet består av:
Rörelsekapital 207 -20 888 -5 152 -35 143
Anläggningskapital 180 879 202 812 170 597 200 802

Summa 181 086 181 924 165 445 165 659

Ingående balans 162 485 181 086 147 309 165 445
Årets resultat 18 602 838 18 136 214
Övriga justeringar i koncernen utifrån obeskattade reserver -1 - - -
Utgående balans 181 086 181 924 165 445 165 659

Not 25 Avsättningar till pensioner
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 34 544 36 666 34 544 36 666
Nyintjänad pension, varav
 - förmånsbestämd ålderspension 2 187 - 2 187 -
 - särskild avtalspension - - - -
 - efterlevandepension 12 - 12 -
 - övrigt - - - -
Intjänad PA-KL - 1 702 - 1 702
Årets utbetalningar -1 410 -771 -1 410 -771
Ränte- och basbeloppsuppräkning 741 898 741 898
Ändringar av försäkringstekniska grunder - - - -
Övrig post -567 2 766 -567 2 766
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring *) - -22 728 - -22 728
Överfört till ordinarie beräkning, förtroendevalda - -1 112 - -1 112
Nyintjänad PBF/PRF 600 226 600 226
Nyintjänad OPF-KL 144 -200 144 -200
Förändring av löneskatt 415 -4 663 415 -4 663

Summa 36 666 12 784 36 666 12 784

*) Försäkring av förmånsbestämd ålderspension har tecknats med KPA Pensionsservice AB enligt
    KS 2019-04-02 § 79, dnr KS 19/00070 och dnr KS 19/00135

Not 26 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 214 586 199 586 84 600 69 600
Nyupplåning under året - 30 000 - 20 000
Inlösen av lån under året -15 000 -17 500 -15 000 -17 500
Amorteringar nästkommande år - - - -
Bergslagens Räddningstjänst 4 368 5 035 4 368 5 035
VA-fond 2 033 165 2 033 165
Avfallsfond 8 993 8 648 8 993 8 648
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 2 739 2 739 2 739 2 739
Ack upplösning av investeringsbidrag -37 -199 -37 -199
Summa förutbetalda intäkter 2 702 2 540 2 702 2 540

Summa långfristiga skulder 217 682 228 474 87 696 88 488
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Kreditgivare
Kommuninvest 199 586 212 086 69 600 72 100
Swedbank - - - -

Summa långfristiga skulder 199 586 212 086 69 600 72 100
Låneskuldens struktur

Andel lån med rörlig ränta - - 11,5% 11,1%

Låneskuldens struktur- förfallodatum
Andel lån 1-3 år - - 45,4% 65,3%
Andel lån på mellan 4-6 år - - 54,6% 6,9%
Andel lån på mellan 7 år eller längre - - 0,0% 27,8%

Summa - - 100,0% 100,0%

Koncerninformation angående låneskuldens struktur hänvisas till bolagets egen årsredovisning

Not 27 Kortfristiga skulder
Nästa års amorteringar - - - -
Leverantörsskulder 19 742 13 760 14 447 10 012
Personalens källskatt 5 845 5 292 5 845 5 292
Arbetsgivaravgifter 6 805 6 318 6 805 6 318
Bergslagens Räddningtjänst, placerade medel 710 735 710 735
Kortfristig skuld till Samhällsbyggnad förbundet Bergslagen 2 036 2 705 2 036 2 705
Kortfristig skuld till koncernföretag - - 18 709 21 057
Övriga kortfristiga skulder 1 379 7 412 459 6 440
Ej konterade int/kost IFO 7 42 7 42
Upplupna löner 21 965 19 153 21 965 19 153
Upplupna räntekostnader 1 510 1 006 1 510 1 006
Avgiftsbestämd Ålderspension 10 476 11 057 10 476 11 057
Löneskatt på avgiftbestämd Ålderspension 2 542 2 682 2 542 2 682
Förutbetald skatteintäkt och generella statsbidrag 2 923 3 278 2 923 3 278
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 68 697 51 380 60 220 45 864
Interimsskulder 27 4 27 4
Återstående medel från avvecklade fonder 578 567 578 567

Summa 145 242 125 391 149 259 136 212

Not 28 Ansvarsförbindelse för pensioner
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner 184 490 168 319 184 490 168 319
Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 322 4 240 3 322 4 240
Ändringar av försäkringstekniska grunder - - - -
Pension till efterlevande - - - -
Årets utbetalningar -7 411 -8 594 -7 411 -8 594
Övrig post -9 164 -1 253 -9 164 -1 253
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring - - - -
Överfört till ordinarie beräkning, förtroendevalda - - - -
Nyintjänande, förtroendevalda 239 -371 239 -371
Förändring löneskatt -3 157 -1 450 -3 157 -1 450

Summa 168 319 160 891 168 319 160 891

Not 29 Borgensåtaganden
Hällefors Bostads AB - - 129 986 139 986
Övriga borgensåtaganden 335 325 335 325

Summa 335 325 130 321 140 311



- 50 -

Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2019 2018 2019

Kommuninvest i Sverige AB 

Hällefors kommun har i februari 1993, §21 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarns respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hällefors kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 460 925,9 mkr och totala tillgångar till 460 364,6 mkr. Hällefors kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 267,4 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 264,8 mkr.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Övriga upplysningar om pensioner
Antal visstidsförordnanden
Politiker 12 15 12 15
Tjänstemän 2 457 615 2 457 615

Summa 2 469 630 2 469 630

Aktualiseringsgrad 93,0% 93,0% 93,0% 93,0%

Överskottsfond hos KPA Pensionsförsäkring AB
År 2003 beslutade kommunen att teckna försäkringsavtal avseende partiell inlösen av pensionsutfästelse med 12,0 mkr.
Även under år 2011 tecknade kommunen en partiell inlösen av pensionsutfästelse med 0,6 mkr.
Försäkringen benämns överskottsfond och finns hos KPA Pensionsförsäkring AB.

Ingående kapital 11 637 10 773 11 637 10 773
Inbetalda ålderspensions- och indexeringspremier 207 145 207 145
Avkastning 280 804 280 804
Avkastningsskatt -9 -8 -9 -8
Avgifter -76 -71 -76 -71
Utbetalda pensioner -817 -813 -817 -813
Flytt av kapital - - - -
Överfört från försäkringarna till överskottsfonden -90 - -90 -
Övrigt -359 161 -359 161
Utgående kapital 10 773 10 991 10 773 10 991

Kommuninvest i Sverige AB 
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har
under året beslutat om ränta på insatskapital om 93 636 kronor och återbäring utifrån affärsvolym om 391 151 kronor
för Hällefors kommun. Hällefors kommuns har under år 2015 betalat in en särskild medlemsinsats om 283 889 kronor
Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2019-12-31 till 6 242 400 kronor.

Tecknade leasingavtal
I verksamhetens kostnader ingår tecknade leasingavtal inklusive service för 2019 och framåt.

2019 2020 2021 Rest
Bilar 896 1 153 653 330
Summa 896 1 153 653 330
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Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt 
god redovisningssed, och följer kommunens redovisningsreglemente. Redovisningen bygger även på 
anvisningar och riktlinjer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 
 
Redovisningsmodell 
I redovisningsmodellen ingår: 
• Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital. 
• Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. 
• Kassaflödesanalys som visar hur verksamheten har finansierats. 
• Driftredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar utfall mot budget. 
• Investeringsredovisning som, per nämn/styrelse, redovisar årets nettoinvesteringar. 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster tas upp som not 3 i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas 
poster som är sällan förekommande. 
 
Tillgångar/intäkter 
Skatteintäkter har enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning hänförts till det 
räkenskapsår då skatteintäkten fastställs och beloppet för slutavräkning är känd. Slutavräkningen för 
år 2018 (korrigering) och 2019 har räknats fram med hjälp av Sveriges kommuner och regioners 
beräkningsmodell ”skatter och bidrag”.  
 
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall 
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.  
 
Statsbidrag för bl a social omsorg har periodiserats i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag. 
Avskrivningar sker således inte på tillgångarnas bidragsfinansierade del.  
 
Omsättningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet om detta är lägre. 
 
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Komponentavskrivning 
på materiella anläggningstillgångar tillämpas fullt ut i kommunens redovisning från år 2018.  
Som anläggningstillgång räknas tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp  
(46 500 kronor år 2019) exklusive moms och har en livslängd överstigande tre år. Avskrivningar 
beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark och pågående investeringsprojekt.  
 
Huvudsakligen tillämpas följande livslängder: 
 
Fastigheter   
Byggnader 
Markvärde - 
Stomme, grund 80 år 
Yttertak, fasad, fönster, dörrar 30 år 
Stomkomplettering, inredning 20 år 
Inre samt yttre ytskikt 20 år 
Installationer; el, rör, ventilation, hiss, kyla 25 år 
Vitvaror 15 år 
Tekniska installationer 15 år 

Markanläggningar  
Under mark 60 år 
Ovan mark (träd, buskar m.m.) 20 år 
Utrustning 10-20 år 
 
Publika fastigheter  
Vägar  
Gatukropp - 
Toppbeläggning 10-30 år 
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Trafiksignaler, skyltar, vägräcken 20 år 
 
Belysning  
Armatur 15 år 
Stolpar 25 år 
Kabel/Markarbete 50 år 
 
Broar  
Stomme 80 år 
Tätskikt 30 år 
 
Parkanläggningar  
Under mark 60 år 
Ovan mark (träd, buskar m.m.)  20 år 
Utrustning 10-20 år 
  
Idrottsanläggningar  
Markarbete 20-50 år 
Utrustning 15 år 
 
VA 
Pumpstationer  
Stomme 50 år 
El, styr, regl 20 år 
Pumpar 10 år 

Vattenverk  
Stomme, byggnad, reservoar 50 år 
Tak, fasad, fönster 25 år 
Rörgalleri, brunnar 20 år 
El, styr, regl 20 år 
Maskiner, pumpar 10 år 
Säkerhet, ventilation 10 år 
Mark 20 år 
 
Reningsverk  
Stomme, byggn, bassäng 50 år 
Tak, fasad, fönster 25 år 
Rörgalleri 20 år 
El, styr, regl 20 år 
Maskinutrustning 10 år 
Säkerhet, ventilation 10 år 
Mark 20 år 
 
Vattentorn 50 år 
 
Ledningsnät  
Vatten, spillvatten, dagvatten 50 år 
 
Maskiner och inventarier  3, 5 och 10 år 

 
Nominell metod används vid beräkning av avskrivningar (linjär avskrivning på ursprungligt 
anskaffningsvärde). Avskrivning sker från och med månaden efter anskaffningen tas i bruk. 
 
Skulder/kostnader 
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 
 
Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löne-
redovisningen. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak 
skuldbokförts och belastat årets redovisning. 
 
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid bokförs som en kortfristig skuld och finns i not 27 
rad Upplupna löner. Ändrad redovisningsprincip har gjorts från och med 2013 års bokslut vad gäller 
tidpunkten för avstämning av skulden. Den nya avstämningstidpunkten är efter lönekörning i 
december månad innevarande år. Tidigare hade kommunen avstämningstidpunkt efter lönekörningen i 
januari månad kommande år. 
 
Kostnadsräntor hörande till redovisningsåret men där betalning skett efter årsskiftet har skuld-
bokförts. 
 
Kapitalkostnaderna omfattas av internränta och avskrivning. I den interna redovisningen belastas 
verksamheterna med intern ränta. Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen 
under 2019 var 1,50 procent. Intern ränta bokförs månadsvis. För nyinvesteringar beräknas intern 
ränta från och med månaden som anskaffningen tas i bruk. 
 
Pensionsskulden har upptagits till beräknat värde enligt KPAs beräkningar. Pensionsåtagande som 
avser tid från och med år 1998 redovisas som avsättning. Åtagande som avser tid före år 1998 redo-
visas som ansvarsförbindelse. Årets nyintjänade pensioner inklusive särskild löneskatt redovisas som 
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en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning på balansräkningen. Ändrad redovisningsprincip 
har gjorts från och med 2011 års bokslut vad gäller avsättning av löneskatt på innevarade års 
ålderspension. Detta framgår av not 28.  Enligt rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning har särskild löneskatt på pensionsskulden redovisats som en avsättning på 
balansräkningen. Räntedelen redovisas bland pensionsskuldsförändringen.  
 
Pensionsåtaganden 
Pensionsåtaganden skall enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att: 
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i 

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

Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.  
 
I samtliga belopp ingår löneskatt. 
 
Sammanställd redovisning 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala 
ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen 
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företags-
form.  
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med för-
värvsmetoden avses att kommunens bokförda värden i aktier i dotterbolagen har eliminerats mot 
dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den 
ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har 
tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse, avseende intäkter och 
kostnader samt fodringar och skulder, har eliminerats. 
 
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga aktiebolag i vilka Hällefors kommun, direkt eller 
indirekt, har ett röstetal på minst 20 procent. Detta följer årsredovisningslagens definition av 
betydande inflytande (1 kap, 5 §). ”Med kommunal koncernföretag anses i denna lag en juridisk 
person över vars verksamhet, mål och strategier kommuner eller landsting har ett varaktigt betydande 
inflytande. Kommuner eller landsting kan utöva ett sådant inflytande själva eller tillsammans med ett 
eller flera kommunala koncernföretag. Betydande inflytande ska anses finnas vid ett innehav av minst 
tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat framgår av 
omständigheterna. Om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen ändå anses vara ett 
kommunalt koncernföretag om den har särskild betydelse för kommunens eller landstingets 
verksamhet eller ekonomi.” 
 
Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras i vissa fall på icke fastställda bokslut, dock 
har de granskats av revisorerna i respektive bolag.  
 
Donationer – Gåvor och stiftelser 
Stiftelselagen gäller för donationsförvaltningen. Donationer klassificeras antingen som gåvor eller 
stiftelser. Gåvorna ingår ej i kommunens redovisning. Stiftelserna är självständiga juridiska personer 
med Hällefors kommun som förvaltare. Vid utgången av år 2019 förvaltar Hällefors kommun  
tre sådana stiftelser. Större delen av tillgångarna i stiftelserna är avsedda att användas inom sociala 
och kulturella ändamål. Under år 2019 har 92 tusen kronor delats ut enligt donationernas syften. 
Stiftelsernas tillgångar är vid 2019 års utgång bokförda till 8,9 miljoner kronor. 
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Driftredovisning 2018 (belopp i tkr)
Intäkt Kostnad Nettokostnad

2018 2018 2018

Politisk verksamhet 185 6 472 6 287
Kommunrevision 0 646 646
Infrastruktur, skydd m m 1 000 26 463 25 463

plan och bygglovsverksamhet 28 2 523 2 495
näringslivsbefrämande åtgärder 82 1 488 1 406

turism 118 1 112 994
gator, vägar, parker, utemiljö 16 12 017 12 001

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 158 2 075 1 917
räddningstjänst och krisberedskap 598 7 248 6 650

Fritid och kultur 3 227 21 330 18 103
kulturverksamhet 0 1 305 1 305

bibliotek 160 4 580 4 420
kulturskola 1 081 4 206 3 125

fritidsverksamhet 1 986 11 239 9 253
Pedagogisk verksamhet 51 623 189 062 137 439

förskola 7 630 40 795 33 165
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 28 275 94 267 65 992

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 7 285 35 820 28 535
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 7 876 9 092 1 216
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 98 5 026 4 928

gem adm pedagogisk verksamhet 459 4 062 3 603
Vård och omsorg 54 697 252 204 197 507

vård och omsorg om de äldre 17 658 144 232 126 574
öppen verksamhet 300 4 573 4 273

insatser enligt LSS och LASS 23 040 53 725 30 685
färdtjänst 0 2 023 2 023

individ och familjeomsorg 12 3 070 3 058
missbruksvård och övrig vuxenvård 1 384 9 916 8 532

barn och ungdomsvård 8 301 15 248 6 947
ekonomisk bistånd och familjerätt 3 631 13 711 10 080

gem adm vård och omsorg 371 5 706 5 335
Flyktingmottagande 8 380 9 838 1 458
Arbetsmarknadsåtgärder 20 147 23 229 3 082
Affärsverksamhet 4 306 4 835 529
Gemensamma lokaler 21 681 22 716 1 035
Gemensam administration 7 770 32 987 25 217
Kostverksamhet 9 199 8 894 -305
Planeringsreserv 0 0 0
Central lönepott 0 0 0
Intern ränta 3 905 0 -3 905
Pensionskostnader 0 8 751 8 751
Summa 186 120 607 427 421 307
Summa kommunstyrelse 185 959 605 176 419 217
Summa kommunfullmäktige 0 1 602 1 602
Summa myndighetssnämnd 0 155 155
Summa valnämnd 161 494 333
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Driftredovisning budget (belopp i tkr)
Intäkt Kostnad Nettokostnad

2019 2019 2019

Politisk verksamhet 670 7 637 6 967
Kommunrevision 0 700 700
Infrastruktur, skydd m m 1 299 29 417 28 118

plan och bygglovsverksamhet 453 3 081 2 628
näringslivsbefrämande åtgärder 82 2 161 2 079

turism 0 1 037 1 037
gator, vägar, parker, utemiljö 18 12 457 12 439

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 10 2 274 2 264
räddningstjänst och krisberedskap 736 8 407 7 671

Fritid och kultur 1 272 20 069 18 797
kulturverksamhet 4 1 398 1 394

bibliotek 160 4 501 4 341
kulturskola 171 4 388 4 217

fritidsverksamhet 937 9 782 8 845
Pedagogisk verksamhet 38 592 194 729 156 137

förskola 6 770 42 421 35 651
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 18 574 98 543 79 969

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 5 566 34 733 29 167
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 7 682 10 170 2 488
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 0 5 189 5 189

gem adm pedagogisk verksamhet 0 3 673 3 673
Vård och omsorg 50 351 240 223 189 872

vård och omsorg om de äldre 16 884 137 817 120 933
öppen verksamhet 250 4 802 4 552

insatser enligt LSS och LASS 23 275 55 297 32 022
färdtjänst 0 1 800 1 800

individ och familjeomsorg 0 2 289 2 289
missbruksvård och övrig vuxenvård 400 8 316 7 916

barn och ungdomsvård 5 633 11 908 6 275
ekonomisk bistånd och familjerätt 3 682 12 095 8 413

gem adm vård och omsorg 227 5 899 5 672
Flyktingmottagande 3 863 3 772 -91
Arbetsmarknadsåtgärder 20 438 22 124 1 686
Affärsverksamhet 5 416 5 953 537
Gemensamma lokaler 18 750 20 757 2 007
Gemensam administration 7 590 31 792 24 202
Kostverksamhet 9 615 8 690 -925
Planeringsreserv 0 2 247 2 247
Central lönepott 0 65 65
Intern ränta 3 688 0 -3 688
Pensionskostnader 0 12 337 12 337
Summa 161 544 600 512 438 968
Summa kommunstyrelse 161 384 597 971 436 587
Summa kommunfullmäktige 0 1 851 1 851
Summa myndighetssnämnd 0 265 265
Summa valnämnd 160 425 265
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Driftredovisning 2019 (belopp i tkr)
Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse

2019 2019 2019 Nettokostnad
Budget-2019

Politisk verksamhet 491 6 686 6 195 772
Kommunrevision 0 720 720 -20
Infrastruktur, skydd m m 1 424 28 966 27 542 576

plan och bygglovsverksamhet 649 2 198 1 549 1 079
näringslivsbefrämande åtgärder 105 1 424 1 319 760

turism 0 811 811 226
gator, vägar, parker, utemiljö 51 13 303 13 252 -813

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 113 2 857 2 744 -480
räddningstjänst och krisberedskap 506 8 373 7 867 -196

Fritid och kultur 2 729 20 450 17 721 1 076
kulturverksamhet 18 1 147 1 129 265

bibliotek 156 4 437 4 281 60
kulturskola 769 4 486 3 717 500

fritidsverksamhet 1 786 10 380 8 594 251
Pedagogisk verksamhet 40 143 193 741 153 598 2 539

förskola 7 270 41 231 33 961 1 690
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 16 878 98 715 81 837 -1 868

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 5 413 34 559 29 146 21
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 8 751 9 565 814 1 674
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 211 4 196 3 985 1 204

gem adm pedagogisk verksamhet 1 620 5 475 3 855 -182
Vård och omsorg 56 125 263 849 207 724 -17 852

vård och omsorg om de äldre 16 222 142 149 125 927 -4 994
öppen verksamhet 306 4 345 4 039 513

insatser enligt LSS och LASS 24 122 60 831 36 709 -4 687
färdtjänst 0 2 958 2 958 -1 158

individ och familjeomsorg 0 3 041 3 041 -752
missbruksvård och övrig vuxenvård 2 851 12 543 9 692 -1 776

barn och ungdomsvård 9 449 16 882 7 433 -1 158
ekonomisk bistånd och familjerätt 2 891 15 131 12 240 -3 827

gem adm vård och omsorg 284 5 969 5 685 -13
Flyktingmottagande 5 175 5 129 -46 -45
Arbetsmarknadsåtgärder 15 186 16 361 1 175 511
Affärsverksamhet 5 548 6 034 486 51
Gemensamma lokaler 19 668 21 734 2 066 -59
Gemensam administration 8 766 31 896 23 130 1 072
Kostverksamhet 9 966 8 763 -1 203 278
Planeringsreserv 0 0 0 2 247
Central lönepott 0 0 0 65
Intern ränta 3 685 0 -3 685 -3
Pensionskostnader 0 12 518 12 518 -181
Summa 168 906 616 847 447 941 -8 973
Summa kommunstyrelse 168 707 614 358 445 651 -9 064
Summa kommunfullmäktige 0 1 858 1 858 -7
Summa myndighetssnämnd 0 165 165 100
Summa valnämnd 199 466 267 -2
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Förklaringar till driftredovisning 
 
Politisk verksamhet 
 
Verksamheten avser all politisk verksamhet i kommunen och stöd till politiska partier. Dessutom 
administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, så som kommunsek-
reterare och utskottssekreterare. Här ingår även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överför-
myndarverksamhet. Verksamheten omfattas även av kommunens förtroendevalda kommunrevisorer 
och för anlitande av revisionskonsult. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som 
är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styr-
ning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kom-
munens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kom-
munens bolag.  
 
Kommunfullmäktige har under året haft en fast beredning i form av valberedningen. Kommunstyrel-
sen har under perioden berett ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen fungerar som bered-
ningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de om-
råden kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen finns två utskott som 
ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrel-
sens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäk-
tiges uppdrag. 
 
Förvaltningen har under året arbetat med Europaparlamentet för mandatperioden 2019–2024 som 
genomfördes den 26 maj. Under året har en utredning gällande digitalisering av kommunfullmäktiges 
ärendehantering pågått och förväntas vara klar för politisk behandling under hösten. Frågan om 
namnbyte på kommunen till Hällefors-Grythyttan har utretts av förvaltningen och behandlats politiskt. 
Förslaget avslogs politiskt. 
   
Totalt redovisar den politiska verksamheten ett överskott på 0,8 miljoner kronor, där 0,5 miljoner 
kronor direkt går att härleda till överskott för arvoden där 0,4 miljoner kronor avser 
överförmyndarverksamheten. Totala nettokostnaden uppgår till 6,9 miljoner kronor. 
 
Infrastruktur, skydd m m  
 
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens plan- och bygglovsverksamhet, närings-
livsfrämjande åtgärder, turism, gator, vägar, parker, utemiljö, miljö- & hälsoskydd, miljö och hälsa, 
hållbar utveckling, räddningstjänst och krisberedskap.  
 
Under året har kommunen beslutat att återta det strategiska ansvar som huvudman för en av de 
viktigaste näringarna för kommunens utveckling - turistverksamheten. Dels med fördelen att det blir 
lättare att styra och leda med större flexibilitet och att organisationen blir tydligare och att kommunen 
blir en starkare aktör i samverkan med andra aktörer såsom destination Bergslagen och regionen. 
Besöksnäringen ska även ses som en naturlig del av kommunens lokala näringspolitik. 
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Den 7 februari bjöd Hällefors kommun in alla företagare för att tillsammans med politiker, tjänste-
personer och intresseorganisationer inleda arbetet med en ny uppdaterad näringslivsstrategi. Under en 
halv dags workshop samlades 50 personer för ett gemensamt utvecklingsarbete. Syftet var att jobba 
fram konstruktiva förslag till hur man genom samverka utifrån respektive uppdrag kan utveckla förut-
sättningarna för näringslivet i Hällefots kommun.  Framtagandet av näringslivsstrategin har skett i 
arbetsmöten tillsammans med Näringslivsrådet och i dialog med intresseorganisationer som ingår i 
Näringslivsrådet. Under hösten antogs en ny näringslivsstrategi där fokusområdena är: 
- Kompetensförsörjning och arbetskraftsförsörjning 
- Bilden av Hällefors - Vår attraktionskraft 
- Kommunservice - Vem är vi till för? 
- Nyföretagande och entreprenörskap 
 
Kommunen har bjudit in till och genomfört fyra företagarfrukostar med stor uppslutning. Företagar-
frukosten ska vara en mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän träffas och bygger samver-
kan. Aktuell kommuninformation från kommunchef är ett stående inslag i programmet, liksom minst 
en företagspresentation.  Företagsklimatet finns alltid med på agendan.  Minnesanteckningar från 
företagarfrukostarna finns att hitta på Hällefors kommuns hemsida och anteckningarna skickas ut till 
företagen i kommunen  
 
Arbetet med att förbättra företagsklimatet har skett genom dialog och lärande på företagsbesök och 
genom möten och dialog med intresseorganisationer.  
 
Samverkan kring utvecklingsfrågor inom KNÖL, Business Region Örebro och Region Örebro län. 
Hällefors kommun deltog den 19 juni i en workshop om hållbara resor till besöksmål. Vilka är hind-
ren för klimatsmart resande till upplevelser och turistmål inom och till Örebro län? 
Utvecklingsarbete inom kommunservicegruppen i KNÖL med syfte förenkla förutsättningarna för 
företagens tillväxt. Att myndighetsutövningen gällande tillsyn, kontroll och tillstånd inom Samhälls-
byggnad Bergslagen ska kunna arbeta mer främjande och med bästa servicebemötande. 
 
Kommunen har som ett långsiktigt mål att tillskapa en gång och cykelväg mellan tätorterna Hällefors 
och Grythyttan. Under året har detaljplanearbetet med cykelvägen påbörjats. Dock har trafikverkets 
projektering av GC vägen ändrats under processen gång. Trafikverket upptäckte under slutskedet av 
sin projektering att en asbestledning gick på delar av den tänkta sträckningen på östra sidan om RV63. 
Trafikverket har som policy att de inte bygger över befintliga ledningar, vilket har lett till att de har 
avbrutit projekteringen på den östra sidan om RV63. Projekteringen av gång- och cykelvägen kommer 
därför att fortsätta på den västra sidan om RV63. Hällefors kommun har ställt frågor kring 
trafiksäkerheten då det leder till flera passager över starkt trafikerade vägar. 
 
Utfallet för infrastruktur, skydd m m uppgår till 27,5 miljoner kronor och visar sammantaget ett över-
skott på 0,5 miljoner kronor i jämförelse med budget. Detta beror främst på att kommunen inte 
genomfört planerade detaljplaneförändringar som planerats med 0,4 miljoner kronor och att 
kommunen inte förbrukat budgeterade medel för tomhyror med totalt 0,4 miljoner kronor. Däremot 
har kommunens kostnader för kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst blivit 0,2 miljoner 
kronor högre än budgeterat. Det samma gäller för kostnaderna för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen vad gäller gator, vägar och parker som blivit 0,5 miljoner kronor högre än beräknat.  
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Fritid och kultur 
 
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola 
och fritidsverksamhet. 
 
Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt 
konst och reparationer. Kulturskolan består av den frivilliga undervisningen. Fritidsverksamheten 
avser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt föreningsbidrag och kommunens idrotts- och 
fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.  
 
Under året har kulturskolan haft 268 elever inskrivna i dess frivilliga verksamhet. Kulturskolan har 
genomfört en akustisk turné i grundskolan för att inspirera ungdomar att börja sjunga och spela musik 
hos Kulturskolan. Kommunen har verksamhet i kulturskolans lokaler från 08.30 på morgonen till 
21.00 på kvällen (00:00 på fredagar). Under året har kommunen haft fortsatt öppet tre dagar i veckan 
på fritidsklubben Valhalla där kommunen maximerat antalet inskrivna till 80 stycken, då behovet 
bland barnen är stort. Trycket på fritidsklubben Lilla Kvarn är också högt och under våren haft 155 
medlemmar och hösten 173 medlemmar. Kulturskolan har även under året bedrivit lovverksamhet, 
sportlovsresa till Säfsen, sommarläger på Björskogsnäs och klättring på höghöjdsbanan. Under 
skolavslutningen arrangerade kulturskolan en drogfri och välbesökt sommarlovsavslutningsfest med 
arkadspel, elektrisk tjur och sumodräkter, som lockade cirka 100 ungdomar under kvällen. 
 
Under maj genomfördes Kulturskolan kulturfestival s k ”Vårskrik” där alla kulturskolans verksam-
heter deltar med dans, teater, musik och konstutställning på biblioteket. Barn och ungdomar fick visa 
sina färdigheter för cirka 200-300 besökare. Under hösten bjöd rockskolan åk 3-6 på konserten 
”Höstvrål” för att inspirera eleverna själva börja spela musik och förebildande at se sina kamrater 
uppträda, och genomförde även en konsert för allmänheten på kvällen. Åk 6-9 bjöds på kulturskolans 
vinterföreställning ”Glesbygdsungar”, en omarbetning av klassikern Rännstensungar, med ett 40 tal 
ungdomar involverade, som även gavs som kvällsföreställning för allmänheten. 
 
Kommunen har fortsätt jobba med digitaliseringen och har haft programmering på elevens val på 
högstadiet. Komtek har besökt fritidsklubbarna på Kulturskolan. Kommunen har utbildat personal 
med målet att kombinera teknik och kultur på ett bra sätt.     
 
Årskurs 4 i Hällefors har sedan många år teater på schemat och kulturskolan sköter undervisningen. 
Relationen till grundskolan och ämnets innehåll har genomgått flera förändringar och sedan 2014 
samarbetar kulturskolan även med Örebro länsteater. Fokus de senaste åren har legat på språk och 
manus som litterär genre men även hur det är att arbeta på en teater. Kulturskolan har påbörjat en 
förstudie under hösten kring ett integrationsprojekt med uppsökande verksamhet med målet att 
informera och berätta för utlandsfödda om kulturskolans verksamhet och ny nya deltagare som 
inspireras att komma till kurser där föräldrar förstår kulturs betydelse.  
 
Inventeringen av kommunens tavlor är har slutförts under året och 586 konstverk är lokaliserade och 
inventerade. Ett konstförråd är inrett och står klart i Formens hus och riktlinjer för in- och utlån är 
framtagen. 
 
Bowlinghallens scooringsystem är uppdaterat vilket medför en enklare hantering av resultatrappor-
tering för besökare och personal. Detta möjliggör också tävlingar mot andra hallar via systemet och en 
snabbare service som att besökare kan boka en bana online hemifrån och även följa tävlingar och 
matcher via nätet.  
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Under våren har utställningen ”Finland finns inom mig” satts upp i Formens hus. Sammanlagt under 
utställningstiden har det varit knappt 400 besökare. Två föreläsningar genomfördes under de fyra 
veckor som utställningen var. Ett lyckat samarbete mellan kommunen, Örebro länsmuseum och 
Hällefors finska förening, där samverkan med det lokala föreningslivet bidrog i hög grad till att såväl 
utställning som föreläsningar blev välbesökta. 
 
Sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år har genomförts med finansiering av riktade 
bidrag från socialstyrelsen. Det resulterade i att 14 olika aktörer bjöd på ett hundratal olika aktiviteter 
under sommarlovet. Mellan den 7 september till 15 september genomförde Hällefors kommun i 
samarbete med RF-Sisu Örebro och föreningslivet Boosta Hällefors, där fysisk rörelse står i centrum 
och att uppmärksamma idrottens föreningsliv. Veckan började med en kickoff på Hällevi idrottsplats 
med ”prova på” aktiviteter, uppvisningar, information, inspiration, föreläsning, ett föreningstorg - 
Passa på att se vad föreningarna i Hällefors har att erbjuda. 
 
Kommunen har under året beslutat att överta biblioteksverksamheten i egen regi. I framtida för-
ändringsbehov kan drift i egen regi skapa många fördelar, som att det blir lättare att styra och leda 
med större flexibilitet, att organisationen blir tydligare och att kommunen, blir en starkare aktör och 
därmed får ett större inflytande. Dessutom beräknar kommunen att kommunen får en mer kontroll 
över verksamheterna och dess framtida utveckling. Under hösten har biblioteket erbjudit kurser i I-pad 
för seniorer vid 12 tillfällen. I samarbete med volontärer har biblioteket bjudit in till språk café vid sju 
tillfällen, med syfte att prata om vardagliga ting och visa upp verksamhetens möjligheter.  
 
Under året har förvaltningen genomfört ett antal avstämningsmöten med berörda föreningar som 
förvaltar kommunens idrotts- och motionsanläggningar för att få en så optimal gränsdragning mellan 
kommunen och berörd förening samt en kostnadseffektiv verksamhet. Mötena har resulterat i nya 
avtal som innebär att kommunen tar ett större ansvar för anläggningarna. Kommunen har slutfört 
arbetet med att skapa ett utegym vid Hurtigtorpets motionsanläggning som en fortsatt utveckling av 
kommunens motionsanläggningar. 
 
Kommunen har bjudit in till ett uppstartsmöte i slutet av året med målsättningen att skapa ett 
föreningsråd, där 21 olika föreningar deltog.  
 
Nettokostnaden för fritid och kultur redovisas till 17,7 miljoner kronor och visar ett överskott på  
1,1 miljoner kronor i jämförelse med budget. Orsaken till överskottet är dels att kommunens 
budgeterade medel för vuxenkultur med 0,2 miljoner kronor inte förbrukats och dels att kulturskolan 
erhållit extra statliga driftbidrag som inte var budgeterat. Slutligen har inte kommunens budgeterade 
strategimedel på 0,3 miljoner kronor för simhallsutredningen förbrukats. 
 
Pedagogisk verksamhet 
 
Under året har kommunen erhållit riktade statsbidrag från Skolverket på sammantaget 18,5 miljoner 
kronor för året. I detta ingår ersättningen för reformen karriärtjänster på totalt 0,4 miljoner kronor. 
Dessutom har pedagogiska verksamheten erhållit totalt 10,2 miljoner kronor i bidrag för asylsökande, 
nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar under året, vilket är minskning med 59 procent 
mot föregående år. 
 
Det blev under vårterminen helt klart att Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) och 
Skolverket att kommunen får en förlängning av projektet för att förbättra mottagande av nyanlända 
med en Språk- och kunskapsutvecklande utbildning (SKUA) för läsåret 2019/2020. Projektet omfattar 
alla kommunens anställda inom pedagogiska verksamheten och finansieras helt av Skolverket. Mål-
sättningen är att projektet ska leda till ökad kvalitet och måluppfyllelse inom skolan då språk- och 
kunskapsutvecklande i alla ämnen gagnar alla elever. 
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Förskola 
Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och 
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till 
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom 
de kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. Försko-
lan har idag 270 barn i kommunal verksamheten, och 52 barn i privat regi.    
 
Kommunen har under året projekterat och upphandlat en ny förskolebyggnad med fem avdelningar 
och tillagningskök med placering vid förskolan Lärkan. En ny byggnad innebär att kommunen erhåller 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Hällefors tätort.  
 
Projektet ”Ätbara förskolegårdar” har fortsätt under året som ett arbete för att öka barnens förståelse 
för hur maten människan äter blir till och hållbar utveckling – hur människan hänger ihop med natur 
och miljö. 
 
Förskolorna har fått ett bidrag från kulturrådet för att köpa barnböcker, detta för att forskningen visar 
att barn inte får höra högläsning i den utsträckning som behövs för att utveckla ordförråd och ordför-
ståelse. Böckerna används för att stärka det läsfrämjande arbetet som är viktigt för barns läs- och 
skrivinlärning i skolan. 
 
Nettokostnaden för förskolan uppgår till 34,0 miljoner kronor. I förhållande till budgetering är det ett 
överskott med 1,7 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är att verksamheten arbetar med rätt 
bemanning löpande utifrån elevunderlag och har som stöd ett digitalt verktyg där närvaron av eleverna 
registreras i förtid. Dessutom har verksamheten erhållit mer riktade statsbidrag än beräknat. 
Kommunen har under året erhållit riktade statsbidrag inom förskolan på 3,0 miljoner kronor för 2019 
avseende maxtaxa, minskade barngrupper i förskolan och kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan.  
 
Fritidshem/förskoleklass/grundskola/grundsärskola 
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig 
till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksam-
heten. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskola, grundsärskolan och 
sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimu-
lera eleverna utveckling och lärande samt erbjuda dem ett en meningsfull fritid och rekreation. Ut-
bildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov. Fritidshemmen ska främja allsidiga kontak-
ter och social gemenskap. Förskoleklass obligatorisk verksamhet (skolplikt från höstterminen då bar-
net fyller 6 år). Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar per läsår.  
 
I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem vad gäller både lokal och 
verksamhet. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för 
fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskole-
klassen ska främja allsidiga kontaketer och social gemenskap. 
 
I kommunen finns två grundskolor åk 1 till 9: Grythyttans skola (F-5) och Klockarhagsskolan (F-9) i 
Hällefors tätort. Grundsärskolan är integrerad i grundskolan. Under vårterminen har kommunen haft 
751 grundskoleelever och under hösten kvarstår elevantalet på 751 elever. Däremot har kommunen 
haft många inskrivningar av nyanlända elever, vara av flera analfabeter, under året. Inom 
fritidshemverksamheten har det varit inskrivet i genomsnitt 48,8 barn per avdelning som kan jämföras 
mot rikets som uppgår till 39,4 barn per avdelning. För kommunen innebär det en minskning med 10,7 
barn per avdelning i förhållande till föregående år. Totalt finns det idag 204 inskrivna barn i 
kommunens fritidsverksamhet, vilket är en minskning med cirka åtta procent mot föregående 
höstterminstart.   
 
 



- 62 - 

Från och med höstterminen 2019 har undervisningsansvarig lärare i förskoleklass fått ett mera renod-
lat uppdrag mot förskoleklass och gemensam konferenstid med övriga klasslärare på skolan. Det ger 
förutsättningar för bättre samarbete och tydliggörande av progressionen från förskoleklass och uppåt i 
årskurserna. Dessutom skapar kommunen förutsättningar för att möta det lagkrav som införs under 
2019 på att alla elevers kunskaper ska kartläggas och följas upp även i förskoleklass. Förskoleklassens 
tid har utökats och fördelats på fem dagar, istället för fyra som tidigare. 
 
Under vårterminen har omfattande byggnadsarbeten pågått i Grythyttans skola. Klassrummen har fått 
nya innertak med ljuddämpande plattor och bättre belysning och hela skolan har fått nytt 
ventilationssystem. Detta kommer ge både elever och personal en bättre arbetsmiljö. 
 
Lärare i fritidshem har fått ett mer renodlat uppdrag mot fritidshemmet samt ansvar för styrda rastak-
tiviteter. Förändringen innebär en betydligt bättre kontinuitet bland personalen i barngrupperna, vilket 
skapar trygghet bland våra elever, men också att kommunen kan erbjuda rastaktiviteter på samtliga 
raster för F-6, något kommunen tror kommer att gynna klimatet på skolgården och samtidigt skapa en 
ökad trygghet.  
 
Verksamheten har idag många elever med diagnosticerad NPF eller elever med symptom. Det finns ett 
stort behov av en tydliggörande pedagogik, tydlig struktur och särskilda anpassningar. Ett arbete med 
att NPF- anpassa verksamheten och ordna tillgängliga lärmiljöer har inletts. Att NPF- anpassa under-
visningen innebär att kommunen tillmötesgår elevers behov och skapar förutsättningar för att de ska 
nå kunskapskraven. 
 
Under höstterminen 2019 har årskurs 6 utökats med ytterligare en parallell. Årskullen är för stor för 
att rymmas i två klasser. Detta har medfört att årskurs 6 återinförts i Grythyttans skola då 
Klockarhagsskolan inte lokalmässigt har möjlighet att inrymma ytterligare en klass.  
 
En föresläsning av föreningen Maskrosbarn har genomförts under året, som handlar om barn som 
växer upp i familjer där det finns missbruk och/eller psykisk ohälsa. Under tre tillfällen genomfördes 
föreläsningen för åk 7-9, gymnasieelever samt skolpersonal. Grundskolan har i samarbete med 
individ- och familjeomsorgen utarbetat en handlingsplan för elever i grundskolan med hög frånvaro 
som tagits i bruk under året. 
 
Från och med höstterminen har grundskolan aktivt arbetat med att utveckla undervisningen så att 
eleverna involveras mera i planeringen och utvärderingen av undervisningen, utifrån Skolverkets 
uppmaning till kommunen att utveckla detta område.  
 
Flera obehöriga lärare har påbörjat studier för att bli behöriga ämneslärare och behöriga lärare 
kompletterar sin utbildning för att få utökad behörighet, vilket kommunen ser positivt på då det skapar 
bättre förutsättningar för eleverna att nå målsättningarna.  
 
Nettokostnaden för verksamheterna uppgår till 81,8 miljoner kronor och visar ett underskott på  
1,9 miljoner kronor i jämförelse med budget. Det innebär en ökning av nettokostnaderna med  
23,9 procent i förhållande till föregående år. Underskottet kan härledas till minskade riktade statsbi-
drag från främst Migrationsverket, ökat behov av specifika personalresurser samt konsekvensen av ett 
ökat elevunderlag. Under året har kommunen fått beviljat ansökta bidrag hos Migrationsverket på 4,6 
miljoner kronor, vilket är en minskning med 10,4 miljoner kronor mot föregående år. Kommunen har 
under året erhållit riktade statsbidrag inom grundskolans område för 2019 på totalt 8,3 miljoner 
kronor.  
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Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Kommunen har två högskoleförberedande utbildningar Samhällsvetenskapliga programmet och 
Naturvetenskapliga programmet samt med tre yrkesutbildningar: Industritekniska programmet, Tek-
nikprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogram-
met. Gymnasiesärskola köps av annan kommun.  
 
Under vårterminen 2019 studerade 145 gymnasielever på Pihlskolan och under höstterminen är det 
165 gymnasieelever. Under vårterminen fanns 123 elever i annan kommun och under hösten är det 
cirka 115 elever.  
 
En ny programfördjupning ”Räddning och säkerhet” har under året utvecklats på SA-programmet och 
de första eleverna har nu påbörjat utbildningen. Programfördjupningen har marknadsförts under hela 
året och elevantalet på SA-programmet har ökat markant. 
 
Under vårterminen genomförde Skolinspektionen en granskning av de högskoleförberedande gymna-
sieprogrammen på Pihlskolan. Beslutet kom i juni med tre punkter för verksamhetsutveckling; ut-
veckla elevernas inflytande i undervisningen, rektors analys av resultat samt betygsuppföljning. Inom 
alla tre områden är ett förbättringsarbete påbörjat.  
 
Arbetsmarknadskunskap i skolan ska enligt kommunens målsättning fortgå och utvecklas. Kommunen 
har som mål att gymnasielever uppmuntras och får stöd i skolan och genom inspiration av Ungt före-
tagande (UF) att starta och driva företag. Under vårterminen har ett UF-företag och ett projekt varit 
aktivt på skolan. Under hösten läser cirka 30 elever kursen entreprenörskap där möjligheten till att 
starta UF-företag finns och det har startats 11 nya UF-företag. 
 
Elevantalet på de nationella programmen har ökat generellt. I juni tog 19 elever studenten från de 
nationella programmen och nu i augusti, en vecka efter skolstart, är 57 elever inskrivna i åk 1 på nat-
ionella program. Sammanlagt har Pihlskolan 87 nya elever i åk 1 och det är det högsta elevantalet på 
många år. För kommunen innebär det minskade interkommunala kostnader då fler elever väljer att gå 
gymnasiet i kommunen. I årets antagningssiffror såg kommunen att kommunen hade en fördubbling i 
ansökningar från elever från annan kommun, vilket genererar större interkommunala intäkter. Fler 
elever på det industritekniska programmet innebär ökade kostnader för elevplatser, men för 
kommunen innebär det ändå minskade nettokostnader. 
 
Nettokostnaden för gymnasieskola och gymnasiesärskola uppgår till 29,1 miljoner kronor och innebär 
att verksamheten inrymts inom beslutad budget. I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna 
fortsatt att minska och innebär en ytterligare minskning med 6,1 procent. Kommunen har erhållit 
riktade statsbidrag inom gymnasieskolan på sammantaget 1,6 miljoner kronor för 2019. 
 
Kommunal vuxenutbildning 
Kommunen ansvarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskilt utbild-
ning för vuxna (särvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesvux. Under vårterminen 2019 stude-
rade 230 komvuxelever på Pihlskolan och under höstterminen är det 214 komvuxelever, varav 103 
elever läser svenska för invandrare. I och med att kommunen har ett kontinuerligt intag på SFI samt 
nya uppstarter under löpande läsår gör det att elevantalet under året varierar.  
 
Under året har kommunen etablerat ett lärcentra. Etableringen har ökat intresset för främst gymnasiala 
studier på distans. Kommunen har genomfört mer vuxenutbildning, både mot universitetsstudier på 
plats och mot yrkeslivet. Kommunen kommer även fortsättningsvis att hålla fokus på höga volymer 
och stor flexibilitet i verksamheten.     
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Yrkesutbildningar inom restaurang och livsmedel, industriteknik samt vård och omsorg för 33 elever 
har startats höstterminen 2019 som finansieras med både kommunala medel och statliga riktade 
bidrag. Sedan starten 2013 och till och med läsåret 2018/2019 har Pihlskolan utbildat 99 elever inom 
vård och omsorg varav 36 stycken elever avbrutit utbildningen och har erhållit ett eller fler kurser.  
 
Nettokostnaden för kommunal vuxenutbildning slutar på totalt 0,8 miljoner kronor, vilket innebär ett 
överskott med 1,7 miljoner kronor. Den största anledningen är att kommunen erhållit mer riktade 
statsbidrag inom vuxenutbildningen än vad som budgeterats. I förhållande till föregående år har 
nettokostnaderna minskat med 78,4 procent. Sammantaget har kommunen erhållit 2,8 miljoner kronor 
i riktade statsbidrag avseende extra platser i Komvux samt yrkesvux.  
 
Gemensamma kostnader för gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
Verksamheten utgör de gemensamma kostnader för verksamheternas lokaler så som lokalhyra, 
lokalvård.  Helårsutfallet för gemensamma kostnader uppgår till 4,0miljoner kronor och innebär ett 
överskott med 1,2 miljoner kronor.  Av överskottet avser 0,8 miljoner kronor på minskad intern-
debiteringen av lokalhyran för Pihlskolans lokaler. 
 
Gemensam administration pedagogisk verksamhet 
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för pedagogisk verksamhet och verksamhets-
områdets datakostnader och vaktmästeri. Helårsutfallet för gemensam administration uppgår till 3,9 
miljoner kronor och innebär ett överskott med 0,2 miljoner kronor.   
 
Vård och omsorg 
 
Under året har kommunen haft totalt 471biståndsärenden varav 74 stycken är LSS ärenden, vilket 
innebär en minskning mot föregående år. Samordning inom kommun, där biståndshandläggarna varit 
en del, har gett ett gott resultat och kommunen har låga tal avseende betalningsdygn för 
utskrivningsklara samt korta tider i allmänhet från utskrivningsklar till hemtagning. 
 
Vård och omsorg om de äldre och öppen verksamhet 
Verksamheten utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL 
och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insat-
serna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i 
form av individuellt behovsprövad dagverksamhet. 
 
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst avser biståndsbeslutad 
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser 
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä 
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk 
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider. 
 
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörig-
vårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara 
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett sär-
skilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Insatsen kan 
innefatta bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid 
utanför den egna bostaden.  
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Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommu-
nen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL. 
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och 
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet 
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet 
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår. 
 
Kommunen har två vård- och omsorgsboende Fyrklövern och Nya Björkhaga. Totalt handlar det om 
85 vårdplatser. Av dessa platser avser 12 platser kortidsplatser/växelvård. Dessutom finns en trygg-
hetsplats som är frivillig insats enligt HSL beslut. Behovet av plats prövas på begäran av den enskilde 
eller dennes närstående och beslutas av tjänstgörande sjuksköterska, dygnet runt.  
 
Kommunen har under året beslutat att ge fastighetsägare Hällefors Bostads AB i uppdrag att renovera 
och verksamhetsanpassa det nuvarande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern. Åtgärderna innebär en 
förbindelse att teckna ett nytt 20 års kontrakt för dessa 58 vård- och omsorgsplatser. Ändamålenliga 
lokaler innebär en mer optimal verksamhet och skapar ett mer attraktivt boende för den enskilde. 
 
Under året har kommunen arbetat med målet att införa hemtjänst utan biståndsbeslut. Som ett första 
steg har verksamheten valt att införa rambeslut eftersom det är en enklare väg samt ett steg i att 
förbereda hemtjänstpersonalen att ta mera ansvar av beställning/utförande av hemtjänst. Nya riktlinjer 
för biståndshandläggningen har antagits under året. 
 
Ur patientsäkerhetssynpunkt har kvaliteten i verksamheten ökat relaterat till införandet av digital sig-
nering p g a den direkta kontrollfunktionen. Statistik för perioden 190601-191231 visar att 90 procent 
av de ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatserna signeras i tid. 10 procent av läkemedel och hälso- och 
sjukvårdsinsatser inte signeras i rätt tid. Avvikelsetiden är i genomsnitt sex minuter.  
 
Varje patient/omsorgstagare har rätten att få en riskbedömning med efterföljande åtgärder, för att 
eliminera risker för undervikt, trycksår, frakturer/andra fallskador och ohälsa i munnen. Att förebygga 
ovanstående risker påverkar omsorgstagarnas/patienternas hälsa och välbefinnande. Antalet unika 
personer som riskbedömts under år 2019 är 57 individer inom hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende, där registrering sker i kvalitetsregistret Senior Alert. I vissa åtgärdsplaner finns 
brister i uppföljningarna. 
 
Kommunen har genomfört fortsatt utbildningsinsats i kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och 
Psykiska symptom vid Demens) utifrån framtagen utbildningsplan. Utbildning i hot och våld i äldre 
personers nära relationer har genomfört med målet att förse personalen verktyg för att kunna hantera 
sin yrkesvardag om dessa situationer uppstår. Målet är också att få förståelse för kraven från 
Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagstiftningen. Syftet med utbildningssatsningen är att våga fråga 
och agera vid upptäckt av våld i nära relation. 
 
Under året har ett upphandlat revisionsbolag granskat kommunens omsorgsverksamhet på uppdrag av 
kommunstyrelsen som driftnämnd utifrån rådande kostnadsutveckling. Utredningen har resulterat i ett 
antal handlingsplaner som förvaltningen ska arbeta utifrån för att skapa en mer kostnadseffektiv 
verksamhet. 
 
Antalet insatser för omsorgstagare inom hemsjukvården uppgår till 111 december 2019 och innebär 
att antalet insatser varit lägre under hösten. När det gäller öppna insatser som hantera av 
arbetsterapeut har däremot minskat till 326 insatser under 2019. Många ärenden är öppna men är 
troligen inte aktuella och är ett utvecklingsområde för att få fram relevant tid för att ett ärende ska 
vara aktuellt. Antalet öppna ärenden har minskat i förhållande till förra året. Inom hemtjänsten finns 
det i juni 248 brukare, vilket är en minskning med 44 hemtjänsttagare i förhållande till föregående år.  
 



- 66 - 

Under året har kommunen pausat den s k Heltidsresan som är en överenskommelse mellan SKL och 
arbetstagarorganisationen Kommunal som har ett gemensamt intresse av att minska deltidsarbetet, 
både det frivilliga och det ofrivilliga. Projektet har resulterat i att under 2018 erbjöds totalt 33 
anställda utökad arbetstid motsvarande 5,58 årsarbetare till en kostnad av 2,6 miljoner kronor.  
 
Nettokostnaden för äldreomsorgen redovisas till 130,0  miljoner kronor och visar ett underskott på  
4,5 miljoner kronor, vilket innebär att nettokostnaden är i samma nivå i förhållande till föregående år. 
Underskottet har direkt samband med dubbelbemanningen inom hemtjänsten samt vårdtyngd och 
problem med en effektiv bemanning p g a ont om utbildad arbetskraft. De beviljade 
hemtjänstinsatserna har minskat med 8 932 timmar i jämförelse med 2018, vilket motsvarar en 
minskning med 8,6 procent beviljade hemtjänsttimmar och i relation till budget motsvarar denna 
minskning 4,5 årsarbetare och 2,2 miljoner kronor och är en förklaring varför nettokostnaden är i 
samma nivå som föregående år. Dock finns det inom hemtjänsten brukare med stora 
omvårdnadsbehov, vilket gör att dubbelbemanning i vissa fall är nödvändig. Behovet av 
dubbelbemanning följs upp regelbundet. Under 2019 har 18 954 timmar varit dubbelbemanning, 
vilket motsvarar 9,7 årsarbetare och 4,8 miljoner kronor. Mer- och övertidsersättning är 1,7 miljoner 
kronor och har minskat med 1,0 miljon kronor i förhållande till 2018.  
 
Kommunen har erhållit riktade statsbidrag på totalt 0,5 miljoner kronor för att stärka bemanningen 
inom äldreomsorgen för år 2019.  
 
Insatser enligt LSS och LASS 
Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9 
§ punkt 9 LSS. Dessutom ingår boende för barn och unga i form av familjehem.  
 
Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. Förvalt-
ningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB. Verksamheten 
utgör daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Inom detta område ingår också övriga insatser enligt 
LSS och exempel på detta är råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, 
korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9 § punkterna 1, 3, 
4, 5, 6 och 7). 
 
Kommunen har totalt 21 brukare i boende med särskilt service och 27 brukare i daglig verksamhet. 
Inom personlig assistans har kommunen 11 brukare och tre med extern placering.  
 
Genomfört ”Camp Hällförs” under två hela dagar med Anders Olsson i täten. Kommunen har haft 
cirka 30 brukare från kommunen som därmed fått möjligheten att prova på olika aktiviteter såsom 
rally, folk race, fyrhjuling, olika former av skytte, hästridning samt fiske. Under året har en förening 
på dagliga verksamheten Galaxen startats upp med brukare i styrelsen som ska ha detta som ett arbete. 
Syftet med detta är att kommunen ska kunna koppla på olika aktiviteter som exempelvis Camp 
Hällförs och medverka med försäljning på julmarknader. 
 
På gruppboendet Mogrensväg har kommunen infört digital signering av läkemedel där verksamheten 
tidigare haft många läkemedelsavvikelser. Kommunen har infört elektronisk tidsredovisning inom 
personlig assistans för att säkerställa att bemanning sker efter rätt antal beslutade timmar från 
Försäkringskassan.  
 
Nettokostnaden för denna verksamhet uppgår till 36,7 miljoner kronor och visar ett underskott på  
4,7 miljoner kronor och innebär en ökning av nettokostnaderna med 19,5 procent i förhållande till 
föregående år. Underskottet beror på obudgeterade vårdplaceringar men har kunnat minskats med 
utökat momsbidrag på sammantaget 0,6 miljoner kronor. 
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Individ och familjeomsorg 
Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service 
inom individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska pro-
blem utan eget missbruk.  
 
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruks-
problem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insat-
ser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för 
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. 
Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är 
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller 
kombination av dessa.  
 
Verksamheten utgör också kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekono-
miskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten 
utför med stöd av föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verk-
samhet som fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om 
vårdnad, boende och umgänge. 
 
Kommunen arbetar aktivt detta år med att stärka barns delaktighet, vilket gjorts genom utbildnings-
film och material, egengranskning och deltagande i regionens forskningsprojekt. Dessutom arbetar 
kommunen aktivt detta år med att stärka och utveckla samverkan med skola/förskola och barnvård-
centralen, genom informationsmöten/utbyten och mer fokus på kvalitet i konsultationer.  
 
Under året har individ och familjeomsorgen tagit emot 322 anmälningar kring barn. Motsvarande 
siffra för 2018 uppgår till 330 anmälningar. Barn och unga har under samma år haft 280 pågående 
ärenden 2019 och 2018 är andelen pågående ärenden 262. I de fall där anmälan rör misstanke om att 
barnet utsatts eller bevittnat våld är socialtjänsten skyldig att inleda utredning kring barnet. 
 
Kommunen har under året haft 92 pågående ärenden inom missbruks- och vuxenvård. Under samma 
period 2018 hade förvaltningen 93 ärenden. Ärendemängen har därmed oförändrad. 
 
Verksamheten har mött en kraftig ökning av andelen ärenden kring våld i nära relationer och heders-
relaterad problematik. Kommunen har haft en drastisk ökning av antalet så kallade skyddsplaceringar 
i förhållande till tidigare verksamhetsår. Förvaltningens initiala bedömning är att detta härrör från 
flera faktorer. Bland annat bedöms vissa ärenden bero på inflyttning av redan utsatta individer samt 
att personal utbildats i att upptäcka våld i nära relationer. Kommunen ser behov av att fortsätta ut-
veckla en lokal handlingsplan för våld i nära relationer i samverkan med andra samhällsaktörer som 
primärvård, skola och polis. 
 
Under året har kommunen haft 250 pågående försörjningsstödsärenden. Under 2018 hade 
förvaltningen 322 ärenden. Därmed kan kommunen se en minskning av antalet ärenden. Kommunens 
bedömning att den stora volymen nysvenskar som lämnar etableringsuppdraget under 2019 kommer 
att innebära ökat tryck på försörjningsstöd och arbetsmarknad bedöms riktig. Kommunen har arbetat 
för att utöka arbetsmarknadsarbetet för att kunna möta behovet såväl i den ordinarie verksamheten 
som i och med projekt All in. Trots detta har kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat och detta bedöms 
härledas till såväl tidigare analys som till en ökad inflyttning av försörjningsstödstagare till 
kommunen. 
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Nettokostnaden för denna verksamhet redovisas till 32,4 miljoner kronor och visar ett underskott på 
7,5 miljoner kronor. I förhållande till föregående år är det en utökning av nettokostnaderna med 13,3 
procent. Anledningen till underskottet är ökade kostnader inom missbruksvården avseende placeringar 
med totalt 1,8 miljoner kronor, ökade placeringskostnader för barn och unga med 1,2 miljoner kronor 
samt att kostnaderna för ekonomiskt bistånd resulterat i ett underskott med 3,8 miljoner kronor i 
förhållande till budgeterat. Kommunen kan konstatera att kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd 
går att härleda till bland annat att kommunens nyanlända flyktingar börjar får slut på sin 
etableringsperiod och söker därmed ekonomiskt bistånd samt en hög inflyttning av individer med 
social problematik i allmänhet och personer i behov av skydd från våld i synnerhet som 
uppmärksammats. Samtidigt fortsätter kommunen arbetet inom arbetsmarknadsenheten som innebär 
att medborgare får möjlighet till egen försörjning istället för ekonomiskt bistånd. 
 
Färdtjänst 
Verksamheten utgör färdtjänst som Länstrafiken i Örebro tillhandahåller för kommunens medborgare 
som har en funktionsnedsättning som är bestående och som innebär svårigheter att förflytta sig själv 
eller att åka med allmänna kommunikationer. Nettokostnaden för färdtjänst uppgår till 2,9 miljoner 
kronor och innebär ett underskott med 1,2 miljoner kronor. I förhållande till förgående år har 
kostnaden ökat med hela 46 procent. Största orsaken till ökade kostnaderna enligt Region Örebro län 
är nytt avtal från halvårsskiftet 2019 samt att antalet resor ökat med 17 procent i förhållande till 
föregående år samt att regionens administration utökats utifrån att antalet resor ökat.  
 
Gemensam administration vård och omsorg 
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för vård och omsorgs verksamheter och verk-
samhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. Nettokostnaden för gemensam administration redo-
visas till 5,7 miljoner kronor och innebär att verksamheten genomfört inom beslutad budgetram. .  
 
Flyktingmottagande 
 
Verksamheten avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala 
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning. Kostnader som kommunen 
har är kostnader för flyktingen under det år flyktingen första gången tas emot i kommunen och tre år 
därefter. Exempel på kostnader är kostnader för mottagning och introduktion, administration, kostna-
der för tolk, ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning för flyktingars försörjning.  
 
Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex föreberedelseklasser inom skola finns redovi-
sade under respektive verksamhet. Kommunen har under perioden erhållit 8,1 miljoner kronor i scha-
blonersättning från Migrationsverket som fördelas enligt kommunstyrelsens fastställda fördelnings-
modell. Det innebär att berörda verksamheter inom kommunen erhåller bidrag för integrationsarbetet 
samt att erhållna bidraget ska finansiera arbetet under fyra år och inte förbrukas fullt ut enskilda året. 
Kommunen kan konstatera att bidraget har minskat med 44 procent i förhållande till föregående år 
och de senaste månader syns tydlig en trendförändring i minskade bidrag.   
 
Idag har kommunen åtta inskrivna ensamkommande barn och ungdomar i stödboende. Samma tid 
föregående år hade kommunen totalt 21 ensamkommande barn och ungdomar på HVB eller i stöd-
boende. Antalet inskrivna ungdomar har därmed fortsatt att minskat. 
 
Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex föreberedelseklasser inom barnomsorg och 
utbildning finns redovisade under respektive verksamhet. Totalt har verksamheten finansierats med 
riktade statsbidrag under verksamhetsåret 2019. Totalt har verksamheten omsatt 5,1 miljoner kronor, 
vilket är en minskning med 48 procent i förhållande till föregående år.  
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Arbetsmarknadsåtgärder 
 
Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar 
(OSA) och extra tjänster som finansieras helt eller delvis av kommunen. Kommunen har under 2019 
erbjudit arbetsmarknadsinsatser/beredskapsanställningar, där antalet beredskapsanställda har minskat 
successivt under 2019. Kommunen har under 2019 erbjudit totalt 30 ungdomar feriearbete.  
 
Hällefors kommun ansvarar för projekt All in som är ett EFS-projekt som främst riktar sig till öppet 
arbetslösa utlandsfödda kvinnor. Syftet med projektet är att minska långtidsarbetslösheten, utan-
förskap och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektet går också ut på att uppnå en bättre 
balans mellan olika åldrar på arbetsmarknaden. Projektet beräknas pågå från och med 2017-09-01 till 
2020-05-31. I projektet har 35 individer i kommunen haft deltagande under 2019. Genom projektet 
har ett flertal individer lämnat ekonomiskt bistånd och gått ut i egen försörjning samtidigt som pro-
jektet i sig innebär att inskrivna individer erhållit ekonomiskt bistånd under tiden de deltagit vilket 
påverkat kostnaderna för ekonomiskt bistånd.  
 
Totalt har nettokostnaderna för kommunens arbetsmarknadsåtgärder kostat 1,2 miljoner kronor och 
innebär ett överskott med 0,5 miljoner kronor i förhållande till budgeterat. Kommunen har totalt haft 
en omsättning på 16,4 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är att redovisning av intäkter för år 
2018 för EU-projektet All, som kommunen är projektägare till, redovisats under år 2019, då beslut om 
utbetalning varit fördröjt.  
 
Affärsverksamhet 
 
Här samlas verksamheterna arrendeverksamhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och avloppshanter-
ing samt avfallshantering. Nettokostnaden för verksamheten kollektivtrafik redovisas till 0,5 miljoner 
kronor och innebär ett överskott med 0,4 miljoner kronor i förhållande till budgeterat. 
 

Gemensam fastighetsförvaltning 
 
Under våren genomfördes för andra året i rad en enkät bland lokalanvändarna i förvaltningens verk-
samhetslokaler. Resultatet av undersökningen visar en förbättring från föregående års enkätresultat 
men att det fortfarande finns en stor utvecklingspotential för fastighetsenheten som hyresvärd. Åter-
koppling till respondenterna kommer att ske under hösten. Fastighetschef kommer inför nästa år att 
initiera ett dialogforum där fastighetsenheten och verksamhetsrepresentanter möts för att förbättra 
kontakten och skapa en samsyn kring lokalbehoven. 
 
Grythyttans skola har genomgått ett större underhåll där ny ventilation installerats liksom undertak 
och ny belysning. Nya duschblandare har monterats i duschrummen och fönstren i gymnastiksalen har 
bytts ut. Åtgärderna förväntas leda till en avsevärt bättre inomhusmiljö för såväl elever som personal. 
Fastighetsförvaltningen har under perioden tilläggsbudgeterats för fönsterbyte på Pihlskolan. Bytet 
kommer att vara färdigställt under november. Under året har även kommunen genomfört en 
projektering av renovering och uppfräschning av utemiljön på Grythyttans skola. 
                                                                        
Kommunen har under året projekterat och upphandlat en ny förskolebyggnad med fem avdelningar 
och tillagningskök med placering vid förskolan Lärkan. En ny byggnad innebär att kommunen erhåller 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Hällefors. Förutom nyproduktion har även alternativet att 
behålla och investera i de befintliga förskolorna utretts och kalkylerats.  
 
Nettokostnaden för fastighetsförvaltningen uppgår till 2,1 miljoner kronor och är i paritet med 
beslutad budgetram. Bruttokostnaderna uppgår till cirka 1,0 miljoner kronor mer än budgeterat och 
beror till stor del på obudgeterade kostnader för oförutsedda vattenskadan i Sporthallen. Kommunen 
har arbetat med energibesparingar, främst i abonnerad effekt av fjärrvärme, vilket i kombination med 
den milda väderleken genererat en kostnadsbesparing.  



- 70 - 

Gemensamma verksamheter 
 
Under gemensamma verksamheter redovisas verksamheter som har en övergripande kommunnytta. 
Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort;  
t ex kommunledning och central administration, arkiv, telefonväxel etc, dels kostnader för sådana 
verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av (fri nyttjande och internköp). 
 
Nya arkivlokalerna för kommunledningen som är ett kompaktarkiv med plats för cirka 1100 hyllmeter 
har under året börjat fyllas på. Arkivet ska rymma både kommunens och bostadsbolagets handlingar, 
och innebär att handlingar som idag är spridda i olika arkiv kan samlas på ett ställe. 
 
Utbildning i bemanningsekonomi och Time Care har genomförts 21-22 maj för alla cheferna inom 
vård och omsorg. Riktlinjer för kränkande särbehandling och trakasserier har beslutats och imple-
menterats. Inom förvaltningen har det förekommit täta möten under första halvåret för att diskutera 
förutsättningar och upplägg för fortsatt införande av heltid inom kommunen och de spelregler som ska 
gälla. Just nu är heltidsplanen pausad. I början av året implementerades ett nytt IT-verktyg för 
medarbetaren  att ha kontroll över sitt årliga friskvårdsbidrag.  
 
Kommunen har arbetat med förberedelse och genomförande för nya lagen som innebär att kommunen 
ska ta emot elektroniska leverantörsfakturor från 1 april 2019 samt även skapat förutsättningar för att 
kommunen kan skicka elektronsiska kundfakturor från 1 april till andra kommuner och myndigheter.  
Kommunen har genomfört en utredning gällande möjligheterna för kommunen att försäkra bort delar 
av kommunens ”nya pensionsskuld” som resulterade i att kommunen genomfört en försäkring med 
upphandlat pensionsbolag i slutet av året. Under året har kommunen tillsammans med konsult skapat 
förutsättningar för kommunen att arbeta med internbudget samt ekonomiuppföljning i verktyget 
Budget och Prognos. Under början av året genomförds en ekonomiutbildning för kommunens chefer 
med målsättningen att förstärka den interna ekonomistyrningen. I anslutning till det skapades även en 
tydligare gränsdragning mellan ekonomer och ekonomiansvariga. Förvaltningen har genomfört en 
momsutredning för att säkerställa att kommunen hanterar momsen rätt samt söker de momsbidrag som 
kommunen har rätt till för åren 2016-2018 som resulterade i ökade intäkter för kommunen.  
 
En avsiktsförklaring för att bygga ut fibernätet i kommunens glesbyggd vart undertecknades 2015 av 
KS-ordförande, Landshövdingen och Telias VD, vilket innebär att kommunen uppnår EU’s mål 2020 
med att 90 procent av alla hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till en bredbandsstruktur med hög 
hastighet (>100 Mb/s). Fiberprojekten i glesbyggd har kommit så långt att entreprenörerna är klara i 
de flesta och slutfasen i de åtta delområdena. Områden projekteras för samförläggning av tomkanali-
sation för bredband med elnätsägaren Ellevio, detta för att underlätta en senare utbyggnad av fiber-
nätet. Projektering av bredband i Rockesholm har skett med offentligt möte med boende och samtal 
med privata operatörer har genomförts och projektmedel är beviljade från Länsstyrelsen. Alla kom-
munens fastigheter som har en verksamhet och är beroende av en nätverksanslutning är nu anslutna 
med fiber och de trådlösa näten (wi-fi) byggs ut löpande. 
 
Nettokostnaden för gemensamma administrationen redovisas till 23,1 miljoner kronor och är  
1,1 miljoner bättre än budgeterat och beror på beslutade effektiviseringsåtgärder som 
kommunstyrelsen fastställt samt allmän återhållsamhet med målsättningen att klara lagstadgade 
balanskravet för kommunen som helhet. I förhållande till föregående år innebär det att 
nettokostnaderna minskat med 8,3 procent.  
 

Kostverksamhet 
 
Kommunens kostverksamhet är centraliserad sedan fem år tillbaka och ansvarar för all kosthållning 
inom både skola och äldreomsorg. Kostverksamheten består av gemensamma kostnader för central-
köket i Hällefors, Björkhagas kök samt Sörgårdens kök i Grythyttan som inte kan hänföras till reste-
rande verksamheter inom kommunen.  
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Projekt kvalitetstesta gråärta i form som filodegsrulle, inkluderade Delmat, Örebro universitet, 
Hällefors kommun, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun, har genomförts. Vecka 10 testades 
produkten som serverades i en skola per kommun, som sedan utvärderas av universitetet. Projektet är 
med detta test över för måltidsverksamheten. Vidare samtal med Delmat har förts angående testköp av 
övrigt sortiment för att hitta en god samarbetsform, med målsättning att få in vissa produkter som 
avtalsvara, antingen som ramavtal eller via grossist.  
 
Kostcheferna i kommunerna i norra Örebro län har förberett start av grossistupphandling under våren 
och mejeriupphandling under hösten. Upphandlingarna har styrts i riktningen efter politiskt beslut av 
minskade inköp av ekologiska livsmedel. Verksamheten har arbetat mer med menyplanering under 
andra halvåret med syfte att minska inköper i kronor utan att sänka kvaliteten.  
 
Samtal har fortsatt förts med bostadsbolaget om övertagande av köksmaskiner i kökslokaler som in-
hyrs.  Parallellt förs diskussioner angående rätt hyresnivå då ett övertagande innebär att framtida 
underhåll flyttas till kommunens måltidsverksamhet. Kommunen räknar med att processen blir klar 
under nästkommande år. Distribuering av matlådor till äldre sker numera av hemtjänstens personal 
från Björkhaga köket. Primära syftet till förändringen är att öka livsmedelssäkerheten, att få kontroll 
att den mat som lagas också hämtas samt att öka servicen med närmare dialog med hemtjänstens 
personal vid snabba förändringar. 
 
Totalt har måltidsverksamheten serverat cirka 290 000 stycken portioner varav 245 527 stycken är 
lunchportioner. År 2015 serverade verksamheten totalt cirka 218 500 portioner, vilket innebär en 
utökning med 32,7 procent under senaste femårsperioden. Måltidsverksamheten har under året blivit 
inbjudna några gånger till grundskolans elevråd för att skapa dialog om skolmaten. Inom grundskolan 
har två ”kocktävlingar” anordnats där åk 9 lagar en varmrätt, där vinnarrätten hamnar på skolans 
köksmatsedel.  
 
Totalt redovisar gemensamma kostverksamheten ett översekott på knappt 0,3 miljoner kronor i 
förhållande till fastställd budget och beror att enheten arbetet bättre med menyplanering för att på sätt 
minska inköpet av livsmedel, sänkt andel inköp av ekologiskt livsmedel enligt politiskt beslut samt 
minskad vikariebemanning vid sjukfrånvaro. 
 

Planeringsreserv 
 
Årligen beslutar kommunstyrelsen om att avsätta 0,5 procent av kommunens skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag till en planeringsreserv för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde att kunna ha 
som reserv vid oförutsedda händelser eller vid händelse av nya statliga direktiv under löpande verk-
samhetsår. Utifrån 2019 års helårsprognos har kommunstyrelsen beslutat att årets planeringsreserv 
inte får utnyttjas i och med att kommunstyrelsen totalt prognostiserar ett underskott. Detta gör att 
planeringsreserven uppvisar ett överskott med 2,2 miljoner kronor för år 2019.  
 

Intern ränta 
 
Sveriges Kommuner och Landsting presenterar årligen en intern räntesats för kommuner och lands-
tings beräkning av kapitalkostnader. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den 
genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livs-
längd. Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för 
aktiverade investeringar. Totalt har kommunens internränteintäkt utfallit enligt budget och uppgår 
totalt till 3,7 miljoner kronor för år 2019. 
 

Pensionskostnader 
 
Totalt har kommunens pensionskostnader, som inte finansieras via generella PO-påslaget enligt 
SKR:s rekommendationer, 0,2 miljoner kronor högre än budgeterat och uppgår totalt till 12,5 miljoner 
kronor.  
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Investeringsredovisning (belopp i tkr)

Nettokostnad/ Nettokostnad/ Budget Avvikelse
Bruttokostnad Bruttokostnad 2019

2018 2019 (inkl tilläggs-
budget)

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
IT-investeringar 1 626 1 356 1 735 379
Inventarier 169 118 520 402
Omvårdnadshjälpmedel 339 113 400 287
Inventarier måltidsverksamhet - - 300 300
Ombyggnad Björkhaga kök 284 - - -

Bibliotek - 28 75 47
Hällevi kylanläggning 226 - - -
Maskin Hällevi idrottsplats 174 - - -
Maskin Grythyttans idrottsplats 103 - - -

Planerat underhåll gator och vägar 1 739 1 592 1 610 18
Gata och väg 1 065 1 899 2 100 201
Stationsvägen etapp 1 och 2 4 474 - - -
Omdragning Hemgårdsvägen GCV 963 - - -
Tillgänglighetsanpassa gata - 352 500 148
Trafiksäkerhetsåtgärder - 119 350 231
Offentlig belysning 1 760 2 040 2 040 0
Kommunala broar - 503 300 -203
Parkanläggningar - 300 450 150
Kommunala lekplatser - 65 70 5
Kommunala badplatser - - 50 50

Pihlskolan NO-sal 2 302 - - -
Pihlskolan fönster 449 1 246 1 410 164
Grythyttans skola ventilation 387 4 946 4 000 -946
Ny förskola vid Lärkan - 1 894 1 900 6
Räddningsstation 80 - - -
Formens hus 515 - - -
Skolpaviljong Klockarhagsskolan 2 849 - - -
Omvandling efter rivning av kiosker 1 085 - - -
Björskogsnäs avloppsanläggning 54 - - -
Lindholmstorpet aktivitetspark 442 - - -
Summa skattefinansierad 21 085 16 571 17 810 1 239

Avgiftsfinansiserad verksamhet
Kommunstyrelse
VA-investeringar 11 416 3 759 12 410 8 651

Summa avgiftsfinansierad 11 416 3 759 12 410 8 651

Totala investeringar 32 501 20 330 30 220 9 890
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Förklaringar till investerings-
redovisningen 
 
Hällefors kommuns investeringar gällande gator och vägar, parkanläggningar, lek- och badplatser samt 
vatten och avlopp utförs av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Det innebär att kommunen äger 
alla tillgångar och att förbundet fakturerar löpande för de investeringar som utförs. Däremot har för-
bundet enbart investerat i 46 procent av investeringsvolymen under året, vilket gör att kommunen kan 
konstatera att utfallet genererar i ett överskott på totalt 9,2 miljoner kronor avseende den tekniska 
delen.  
 
Skattefinansierade investeringar 
 
IT 
Under året har kommunen genomfört IT-investeringar med 1,4 miljoner kronor. Investeringsbudgeten 
uppgår totalt till 1,7 miljoner kronor och innebär ett överskott med 0,3 miljoner kronor. Bland annat 
har investeringar inom KNÖL-samarbetet genomförts genom utveckling av den kommungemensamma 
noden som har skapats. Dessutom investerar kommunen i licenser, utbyggnad/utbyte av IT-infra-
strukturen och servicemiljön samt utveckling av IT-funktioner. Av budgeten avser 0,2 miljoner utbyte 
och utveckling av skola, vård och omsorgs IT-utrustning som redovisas som en driftkostnad i och med 
att utvecklingen går mot bärbar utrustning. 
 
Inventarier 
Totalt har kommunen en investeringsbudget för möbler på 520 tkr och under året har investeringar 
genomförts på totalt 231 tkr. Inom den pedagogiska verksamheten har i större utsträckning mindre 
inköp kunna finansierats genom riktade statsbidrag. Dessutom pågår utredningar gällande eventuella 
förändring av placering av vissa kommunala verksamheter som gör att verksamheter väljer att avvakta 
med inköp i väntan på politiska beslut. 
 
Kultur och fritid 
Under året har kommunen budgeterat 75 tkr för investeringar i kommunens bowlinghall. 
Förvaltningen har använt 28 tkr för kommunens bowlinghallen samt kommunala biblioteket då 
bowlinghallen under året erhållit nygamla möbler från annan kommunal verksamhet och att behov 
finns funnits för inköp i biblioteksverksamhet i och med övertagandet av verksamheten i kommunal 
regi.  
 
Gator och vägar 
Inom gata och park har budgeterats 4,9 miljoner kronor avseende planerat underhåll, tillgängslighets-
anpassningar, trafiksäkerhetsåtgärder samt reainvesteringar för kommunala broar. Samhälls-
byggnadsförbundet Bergslagen har fakturerat kommunen för utförda investeringar på totalt 4,0 
miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 0,9 miljoner kronor.  
 
Under året har förbundet genomfört investeringsutgifter på totalt 2,0 miljoner kronor för offentlig 
belysning, vilket motsvarar budgeterade utgifter.  
 
Parkanläggningar 
För verksamhetsåret 2019 har kommunen budgeterat för 450 tkr för kommunens parkanläggning, 
vilket förbundet förbrukat 300 tkr, och innebär ett överskott med 150 tkr.  
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Kommunala lekplatser 
Under 2019 har kommunen budgeterat 70 tkr för de fyra kommunala lekplatser som kommunen har, 
och innebär att förbundet enbart ska projektera för kommande års investeringar.  Förbundet har 
genomfört projektering av reinvestering samt viss utveckling av lekplats i Hällefors tätort på totalt 65 
tkr som beräknas genomföras under år 2020. 
 
Kommunala badplatser 
För verksamhetsåret 2019 har kommunen budgeterat för 50 tkr för de två kommunala badplatser som 
kommunen har, vilket förbundet inte förbrukat under året.   
 
Fastighetsförvaltning 
Under året har kommunen investerat i Grythyttans skola som har genomgått ett större underhåll där ny 
ventilation installerats liksom undertak och ny belysning. Nya duschblandare har monterats i 
duschrummen och fönstren i gymnastiksalen har bytts ut. Åtgärderna förväntas leda till en avsevärt 
bättre inomhusmiljö för såväl elever som personal. Totalt uppgår investeringsutgiften till 4,9 miljoner 
kronor, vilket är 0,9 miljoner kronor mer än budgeterat. Efter genomförd upphandling av 
underhållsprojektet i Grythyttans skola kunde konstateras att projektet blev dyrare än budgeterat vilket 
är anledningen till den negativa avvikelsen mot budget.  
 
Fastighetsförvaltningen har under året tilläggsbudgeterats för fönsterbyte på Pihlskolan, där 
investeringsprojektet slutfördes vid årsskiftet 2019/2020 med en utgift på 1,2 miljoner kronor, vilket 
innebär 0,2 miljoner utgifter än beräknat. Slutligen har förvaltningen även tilläggsbudgeterats för 
investering i nya förskolelokaler som resulterade i utgifter på 1,9 miljoner kronor som redovisas som 
ett pågående projekt över årsskiftet 2019/2020. 
 
Taxefinansierade investeringar 
 
Vatten och avlopp 
Planerade VA-investeringar har budgeterats till 12,4 miljoner kronor. Eftersom driftsättning och åter-
ställning av Sävsjöns och Bredsjös nya minireningsverk kvarstod efter år 2018 har kommunen under 
året tilläggsbudgeterat 910 tkr för verksamhetsåret 2019 för att slutföra föregående års projekt. 
Förbundet har förbrukat 30 procent av budgeterade investeringsmedel vilket innebär ett överskott med 
8,6 miljoner kronor. Eftersom alla investeringsprojekt som planaterats för år 2019 ännu inte är 
slutförda önskar förbundet en tilläggsbudgetering med totalt 8,4 miljoner kronor för verksamhetsåret 
2020.  Investeringarna avser ett minireningsverk i Älvestorp, omläggning och förnyelse av 
spillvattenledning samt brunnsbyte i Sikfors samt ledning och pumpstation i Sikfors som blivit 
försenade p g a leverantörsproblem och är åtgärder som måste genomföras då kommunen har 
föreläggande på det som finns idag. 
 



 

- 75 - 

Kommunala äganden 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund inom norra Örebro län. Förbundet 
bildades 2003 och har sitt säte i Nora. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingår kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet ansvarar för dels kommunens tekniska verk-
samheter såsom gator och vägar, VA och avfallshantering, dels för kommunens verksamheter inom 
städ, bad- och parkanläggningar. Dessutom ingår numera från årsskiftet 2016/2017 även ansvaret för 
kommunernas naturvård, trafiksäkerhet och strategiska frågor för infrastruktur. 
 
 Kommunens andel i förbundet: 15,2 % 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens vision är att verka för utökat samarbete mellan kommunerna 
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet 
utför tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö. 
 
Förbundet ska tillgodose behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att 
verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra 
fritidsanläggningar och avfall på rätt ställe. I förbundets uppdrag i Hällefors inom gata och park ingår 
att förvalta vägar, grönytor, belysningspunkter, fyra kommunala lekparker, två kommunala badplatser, 
broar samt skogsförvaltning. All lokalvård utförs på uppdrag av förbundet i egen regi från halvårs-
skiftet 2014. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de 
fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2004 och 
Lindesbergs kommun är värdkommun.  
 

 Kommunens andel i nämnden: 15,2 % 

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

  
 Kommunens andel i förbundet: 8,20 % 
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Syftet med räddningstjänstförbundet är att medlemskommunerna ska erhålla en effektiv räddnings-
tjänst till en sammantaget låg kostnad. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka 
till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så 
små som möjligt. 
     
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till 
risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att 
BRT ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom 
och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om 
dessa risker. 
 
Bergslagens Överförmyndarnämnd 
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 
Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med huvuduppgiften att utöva tillsyn över 
förvaltare och gode män, regleras av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är tillsammans med 
kommunstyrelse, valnämnd och revisorerna en obligatorisk verksamhet.  
 
 Kommunens andel i förbundet: 15,2 % 
 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2011 och 
Ljusnarsbergs kommun är värdkommun. Nämnden och dess förvaltning ska vara en kvalificerad 
resurs i norra länsdelens kommuner för att ge huvudmännen trygghet.  
 
Enhetens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare. Enheten bygger på 
principen att alla åtgärder ska vara till gagn för den enskilde huvudmannen, det vill säga den person 
som har god man eller förvaltare. Enheten har även som uppdrag att rekrytera, utbilda och stödja ställ-
företrädare såsom gode män och förvaltare. Enheten informerar allmänheten och övriga myndigheter 
om verksamheten. 
 
Hällefors Bostads AB 
Hällefors Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolaget har till uppgift enligt bolags-
ordningen att i huvudsak äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla fastigheter i vilka bostäder 
upplåts med hyresrätt i Hällefors kommun. Enligt bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska sträva 
efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemil-
jöer som och funktionella lokaler. Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en 
miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i 
det naturliga kretsloppet. Bolaget ska vidare bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen. 
Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och funktionshindrade erbjuds 
goda möjligheter till ett attraktivt boende samt medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra 
individuella val i sitt boende .  
 
 Kommunens ägarandel: 100,0 % 
   Totalt aktiekapital: 15 300 tkr 
 
Totalt har bostadsbolaget ett fastighetsbestånd som omfattar 50 fastigheter. Bostadsbestånd på 782 
lägenheter som har total yta på 45 378 kvm . Dessutom har bolaget lokalytor på totalt 14 861 kvm.  
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Rinmansstiftelsen 
Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska 
verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att 
främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors 
kommun äger 46,00 procent av stiftelsekapital. Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och 
undervisningsmaterial som hyrs ut till Rinman Education AB som är ett helägt dotterbolag till stiftel-
sen. Rinmansstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors i lokaler på Ovakos industriområde. 
 
Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan 
Hällefors kommun äger 9,09 procent av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av Häl-
lefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR och 
Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att 
skapa ett europeiskt center för måltid i Grythyttan 
 
Kommuninvest ekonomisk förening 
År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa orga-
nisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk 
borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en 
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest har inget 
vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsoli-
dering tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och af-
färsmässighet. Vid årsskiftet 2019/2020 var totalt 290 kommuner och landsting medlemmar i för-
eningen av totalt 310.  
 
Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs 
av Kommuninvests medlemskommuner. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus 
på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden. 
Som kommunägt bolag regleras verksamheten av Kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Öre-
bro. 
 
Region Örebro län 
Örebro läns organisation förändrades från och med den 1 januari 2015. Landstinget och Region-
förbundet gick efter regeringens godkännande samman i Region Örebro län, vilket innebär att båda 
organisationernas tidigare ansvar nu organisatoriskt har samlats. I samband med denna förändring 
genomfördes också en skatteväxling med tre öre från kommunen till Region Örebro län vilket besluta-
des av fullmäktige under 2014. Regionen har ett flertal samverkansråd, där kommunen är tillförsäkrad 
representation. Uppdraget att utveckla länets 12 kommuner ligger nu hos Region Örebro län.  
 
Genom regionbildningen har den regionala politiska nivån en roll som innebär att vara företrädare för 
Örebro län, bland annat gentemot staten. Regionorganisationens uppdrag är att driva och samordna 
arbetet med en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, ut-
veckling och utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala upp-
draget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård, tolkförmedling, att vara 
huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal samverkan och intressebevakning. 
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Ord- och begreppsförklaringar 
 

 DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING           
  
 
 
 
  
           
                                     
 RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS 
           
    
 
 
 
   
 

                                   BALANSRÄKNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisningen visar de olika verksamhet- kapitalet har anskaffats (eget kapital, avsättn-  
ernas budgeterade respektive redovisade intäkter  ingar, samt lång- och kortfristiga skulder).  
och kostnader. Ett sammandrag av verksamhet- Anläggningstillgångar: fast och lös egendom  
ernas intäkter och kostnader tar vi med oss till  avsedda att stadigvarande innehas. 
resultaträkningen. Omsättningstillgångar: lös egendom som inte 
Resultaträkningen visar hur förändringen av  är anläggningstillgångar. 
det egna kapitalet under året har uppkommit.  Eget kapital: består av anläggningskapital  
Det egna kapitalets förändring kan även avläsas (bundet kapital i anläggningar m m) rörelsekapital 
av balansräkningen, genom att jämföra eget (fritt kapital för framtida drift- och investerings- 
kapital i de två senaste årens balansräkningar. ändamål). Anläggningskapitalet utgör skillnaden 
Investeringsredovisningen visar hur mellan anläggningstillgångar och långfristiga 
kommunens investeringar fördelat sig på olika skulder. Rörelsekapitalet däremot utgör 
ansvar under året. Den ger också uppgift om årets skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
nettoinvesteringar som förs in i kassaflödes- kortfristiga skulder (det avspeglar kommunens 
analysen. finansiella styrka). 
Kassaflödesanalysen visar hur kommunen Avsättningar: motsvarar förpliktelsen av 
fått in pengar och hur dessa använts under pensioner intjänade från och med år 1998. 
året. Skillnaden mellan likvida medel vid årets Långfristiga skulder: skulder som förfaller mer 
början och likvida medel vid årets slut är årets än ett år efter räkenskapsårets utgång. 
kassaflöde. Kortfristiga skulder: kortfristiga lån och skulder 
Balansräkningen visar den ekonomiska som förfaller inom ett år från bokslutsdagen. 
ställningen vid en viss tidpunkt och hur den har Likviditet: betalningsberedskap på kort sikt. 
förändrats under året. Tillgångarna visar hur Soliditet: andelen eget kapital av de totala 
kommunen har använt sitt kapital (i omsättnings- tillgångarna, d v s graden av egen finansierade och 
anläggningstillgångar) respektive hur tillgångar. Måttet visar den finansiella styrkan 
 på lång sikt. 

Budgeterade och redovisade 
kostnader/intäkter för den 
löpande verksamheten 

Nettoinvesteringar =  
årets investeringar minus  
investeringsbidrag 

Intäkter 
Kostnader 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

Inbetalningar 
Utbetalningar 
ÅRETS KASSAFLÖDE 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
__________________________________________________________ 
 

Eget kapital  
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
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Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
Ytterligare effektiviseringsåtgärder år 2020 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-17 § 303 
Ytterligare effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensanalys för 
verksamhetsåret 2020, daterad 2020-03-13 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med antagandet av verksamhetsplanen 
2020 att kommunförvaltningen skulle arbeta fram ytterligare 
effektiviseringsförslag för verksamhetsåret 2020 på totalt 3 043 tkr.   
 

Ekonomi 
Förvaltningen redovisade tidigare i samband med beslut om 
kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 att 
förvaltningen måste genomföra effektiviseringsåtgärder som motsvarar 
11 247 tkr för  år 2020 som en konsekvens av den beslutade 
driftbudgetramen. Förvaltningen hade sammanställt åtgärder med 
tillhörande konsekvensanalys på totalt 8 204 tkr som kommunstyrelsen 
fastställt. Förvaltningen har nu arbetat fram ytterligare föreslag på åtgärder 
på totalt 3 043 tkr. Dessa åtgärder har även förvaltningen tagit hänsyn till i 
senaste helårsprognosen för kommunstyrelsens driftuppföljning för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Folkhälsa 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 ges arbetet 
med folkhälsofrågorna möjlighet att utvecklas. 

 
Miljö 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 ges arbetet 
med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas. 
 
 
Medborgarperspektiv 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 ges arbetet 
med medborgarperspektiv möjlighet att utvecklas. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Kommunförvaltningens förslag på effektiviseringsåtgärder för 
verksamhetsåret 2020 på totalt 3 043 tkr godkänns. 

 
 

 
 

Tommy Henningsson Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef  
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Ytterligare effektiviseringsförslag med tillhörande 
konsekvensanalys för verksamhetsåret 2020 

 
Nedan följer en sammanställning av de effektiviseringsförslag som 
kommunförvaltningen föreslår ytterligare utifrån de ekonomiska driftramar som 
kommunstyrelsen erhållit för verksamhetsåret 2020. Dessa förslag förutsätter 
genomföras för att få en budget i balans. 
 
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd m m 
 

1. Finansiering av Detaljplaner 180 tkr 
Här har förvaltningen sett över hela budgeten och kommit fram till att en 
effektivisering på 180 tkr har genomförts inom området som inte kräver politiska 
beslut. Däremot kvarstår konsekvensen av tidigare beslut att inga detaljplaner kan tas 
fram proaktivt utan måste ingå som en del i aktuell projektering. 

Delsumma: 180 tkr 
 

Kultur och fritidsverksamhet 
 

1. Kultur och fritidsverksamheten              50 tkr 
Totalt kommer förvaltningen att effektivisera 50 tkr inom hela verksamhetsområdet 
utan att besluta om specifika åtgärder. Det gäller exempelvis ökade intäkter för 
bowlinghallen, minskade lönekostnader p g a nyrekrytering.   

Delsumma: 50 tkr 
 
Vård och omsorgsverksamhet 

1. Reducering av behandlingsassistent IFO 0,5 åa, verkställd 250,0 tkr 
I samband med pension har förvaltningen kunnat omfördelat arbetsuppgifter på 
övriga handläggare. 
 

2. Vakanshållning handläggare IFO 1,0 åa from 2020-07-01 260,0 tkr 
I samband med pension kommer förvaltningen att omfördela arbetsuppgifter på 
övriga handläggare 
 

3. Vakanshållning enhetschef ÄO 0,5 åa, 5 mån rekrytering pågår 200,0 tkr 
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Då enhetschef valt att sluta har en enhetscheftjänst är vakant under rekryterings-
processen där förvaltningen löst chefskapet med en tillfällig deltidslösning som gör 
att månadskostnaderna kan minskas. 
 

4. Minskad lönenivå 111,0 tkr 
I samband med att socialchef gjort om organisationen har områdeschefer tagits bort 
och tidigare lönenivåer har förhandlats ner för att komma i nivån för enhetschef. 
Detta påverkar ekonomin positivt då månadskostnaderna minskar.  
 

5. Reducering av enhetschef 1,0 åa 671,0 tkr 
I samband med uppsägning på egen begäran har antalet chefstjänster kunnat minskat 
och därmed har socialchefs organsation vad gäller verksamhetsansvar förändras. 
Detta har varit möjligt i och med att verksamheten förändras inom främst individ 
och familjeomsorgen men tanke på minskat behov av kommunal service så som 
ensamkommande barn och ungdomar.  
 

6. Reducering av personalkostnader efter pensionsavgång 228,0 tkr  
När tillsvidareanställda går i pension och ersätts med nya tillsvidarenanställda har 
det lett till minskade lönekostnader då de nya har en lägre månadslön än den som 
gått i pension. Det påverkar därmed ekonomin positivt.  
 

7. Ökat statsbidrag inom äldreomsorgen  650,0 tkr 
Statsbidrag som kommuner erhåller och som inte var beslutat i samband med 
beslutet av kommunstyrelsens driftbudget och innebär enbart ökade intäkter och 
minskade nettokostnader för verksamheten.  

Delsumma                    (2 303 tkr)      2 370 tkr 
 
Måltidsverksamheten 
  

1. Höjd taxa/effektiv mathantering Björkhaga 383 tkr 
Förvaltningen kan konstatera att i samband med höjning av taxan för äldreomsorgen 
har det indirekt påverkat intäkterna som kommunen erhåller för måltidsersättningen 
från brukaren. Det har resulterat i ökade intäkter med cirka 350 tkr för innevarande 
år. Björkhaga kök kommer att arbeta för en bättre menyplanering för att på sätt 
minska inköpet av livsmedel, sänkt andel inköp av ekologiskt livsmedel enligt 
politiskt beslut samt minskad vikariebemanning vid sjukfrånvaro som påverkar 
ekonomin positivt. 
 
 

2. Effektiv mathantering centralköket      60 tkr 
Centralköket kommer fortsätta ha en bättre menyplanering för att på sätt minska 
inköpet av livsmedel, sänkt andel inköp av ekologiskt livsmedel enligt politiskt 
beslut samt minskad vikariebemanning vid sjukfrånvaro som påverkar utfallet 
positivt även innevarande år. 

Delsumma:                   (510 tkr) 443 tkr 
 

TOTALSUMMA:       3 043 tkr 
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Hällefors Bostads AB årsredovisning 2019, dnr KS 
20/00064 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2019 
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad 2020-03-02 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning 
för verksamhetsåret 2019. Enligt ägardirektivet från 2016 ska bolaget 
medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med 
goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella 
lokaler. Bolaget skall också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling 
med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det 
naturliga kretsloppet. Under december 2019 erhöll bolaget ett nytt 
ägardirektiv inför kommande verksamhetsår.  
 
Styrelsen har under 2019 haft sex sammanträden. Ordinarie ledamöter har, 
med något enstaka undantag, deltagit i samtliga sammanträden. Sedan juni 
2019 har bolaget en ny styrelse som genomgått en styrelseutbildning samt 
genomfört besök bolagets olika bostadsområden och parker för att skaffa sig 
en uppfattning om beståndet, dess lokalisering samt status.  
 
Året har kännetecknats av ombyggnationer i bolagetsbestånd. Ombyggnaden 
av Stora Ensos tidigare lokaler till bostäder har slutförts, vilket resulterat i 
totalt 10 stycken större lägenheter med god standard. Under sommarn 
färdigställdes renoveringen av Polstjärnans och Millesparkens utemiljöer. 
Även första etappen av Mästarnas parks utemiljö samt dränering runt 
bostadshusen färdigställdes under året. Under året köpte bolaget Sikforsvägen 
32 i syfte att skapa ökat handlingsutrymme för utvecklingen av centralortens 
centrum. Miljöhus har byggts och tagits i drift i två områden. Bolaget har 
under året inlett en ny era att montera de första lägenheterna som är försedda 
med IMD (Individuell Mätning och Debitering). Under året togs bolagets 
första solcellsanläggning i drift på Klockarvägen 20, som beräknar producera 
el motsvarande 20 stycken lägenheters årsbehov.  
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Ekonomi 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2019 ett överskott om  
0,6 miljoner kronor. Resultatet är 0,1 miljoner kronor bättre än föregående 
års resultat. I delårsrapporten prognostiserade bolaget ett överskott på  
0,5 miljoner kronor, vilken är en skillnad på 0,1 miljoner kronor mot 
verkligt utfall.  
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget: 

• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig 
understiga 2 procent. 

• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
Avkastningskravet har tillgodosets för 2019 och beror främst på det låga 
ränteläget. Soliditetsmåttet uppnås ännu inte. I och med 2019 behåller 
bolaget samma soliditetstal som föregående år och uppgår till 14,6 procent. 
 
Antalet outhyrda lägenheter har genomsnittligt varit 6,6 procent vilket 
innebär en ökning med hela 4,2 procentenheter och beror till störta delen på 
att Migrationsverket sade upp sina 22 lägenheter i beståndet under året. 
Inom lokalbeståndet har genomsnittligt cirka 5,3 procent varit outhyrt och 
innebär en minskning med 6 procentenheter. 
 
Bolagets underhållskostnader har genomförts enligt budget. 
Personalkostnaderna har ökat med 8,5 procent i förhållande till föregående 
år medan räntekostnaderna har fortsatt att minska. Orsaken är det 
gynnsamma ränteläge och att en del av lånen placerats om. 
 
KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. KPMG anser att de 
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för deras uttalande.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till 
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2019 godkänns. 

 
- Hällefors Bostads AB har under 2019 bedrivit verksamheten förenligt med 

det fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om de dialogmöten kommunen och 
bolaget har börjat med och hur kommen ser på dessa, vilket besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson yttrar sig och tilläggsyrkar att Hällefors Bostads AB 
bjuds in till kommunstyrelsen årligen, exempelvis en gång under våren och en 
gång under hösten. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive tilläggsyrkande från Vivianne Pettersson, vilket 
bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2019 godkänns. 
 
Hällefors Bostads AB har under 2019 bedrivit verksamheten förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Hällefors Bostads AB bjuds in till kommunstyrelsen årligen, exempelvis en 
gång under våren och en gång under hösten. 
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Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019, dnr KS 
20/00059 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019. 

 
Ärendet 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för 
att förhindra att vårdskador uppstår. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet bedrivits ute i verksamhetens olika 
delar. Att systematiskt förebygga skador och främja hälsan hos äldre personer 
genom teamarbete med tydliga mål. 

 
Ekonomi 
Kvalitetsäkerhetsarbete och tidiga rehabiliterande insatser minskar 
kostnader för vård- och omsorg. 
 
Folkhälsa 
Att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsarbete främjar folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
God kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården är 
av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 

 
Samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019. 
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--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar MAS Ann-Louise 
Eriksson utförligt utifrån en Powerpoint-presentation och socialchef Ingrid 
Holmgren tillför. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om äldrekurator som stöd till anhöriga, 
vilket besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om handlingsplan för smittsamma 
sjukdomar och om en sådan även är aktuell vid pandemier, vilket besvaras av 
MAS Ann-Louise Eriksson. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om omsorgens arbete utifrån 
coronaviruset, vilket besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson och socialchef 
Ingrid Holmgren. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga om möjlighet att ta del av handlingsplan, vilket 
besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga om hur ofta riskbedömningar sker, vilket 
besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga om antalet bemötandeplaner i relation till antalet 
boende, vilket besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson. 
 
Maja Loiske (V) ställer fråga om medelvårdtid för utskrivningsklara patienter, 
vilket besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson och kompletteras av Cecilia 
Albertsson (M). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om kommunen har påverkats av 
förändringar i akutverksamheten på Lindesbergs lassaret, vilket besvaras av 
MAS Ann-Louise Eriksson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Johan Stolpen (V), Ulrika 
Jonsson (M), Maja Loiske (V) och Cecilia Albertsson (M). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019. 
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Sammanfattning 
Ett långt liv ska innehålla så många friska år som möjligt. Att satsa på hälsofräm-
jande och sjukdomsförebyggande arbete är därför värdefullt ur flera aspekter. Dels 
påverkar det livskvaliteten positivt för den enskilde men det ger också ekono-
miska vinster ur ett samhällsperspektiv. En ledningsfilosofi måste finnas, hur ar-
betet ska bedrivas för att skapa en patientsäkerhetskultur. Ansvaret ska härledas 
som en röd tråd genom hela verksamheten, alla i organisationen är ansvariga för 
kvalitet och säkerhet. Medarbetarna har förtroende för den egna och kollegornas 
kompetens. Det är en förutsättning för det ansvar som medarbetarna har och för-
väntas ta. Massivt fokus bör vara en naturlig del på den dagliga styrningen, reflek-
terande samtal mellan medarbetare och chef gällande förbättringsarbete. 
 
Innan en verksamhet ska starta upp ett förbättringsarbete krävs att både chef och 
medarbetare har en gemensam och tydlig bild av varför verksamheten finns, vilka 
visioner, samt kännedom om vilka resultat som finns idag. När ett område har 
identifierats som skulle kunna förbättras, måste det sättas upp mål att arbeta mot. 
Målen ska vara mätbara och tidsatta. Det är också viktigt att målen är synliga för 
alla medarbetare och att de är klara och enkla att förstå.  
 
Resultat Nya Björkhaga antalet utförda riskbedömningar 

 
 
Här på bilden enligt ovan framgår det tydligt att patienter som bor på Nya Björk-
haga har fått en riskbedömning gjord, vilket resultat jämfört med föregående år. 
Under tiden förbättringsarbetet pågår är det viktigt att det går att utläsa att förbätt-
ringen leder mot rätt håll eller om det är läge att börja om. För att målet ska vara 
tydligt att utvärdera ska detta vara satt i siffror (t.ex. procent).  
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Här visas vilka typer av risker som identifierats på de boende på Nya Björkhaga. 
Samtliga risker har någon form av åtgärd, uppföljningen av de insatta åtgärder är 
lika viktigt som att erbjuda riskbedömning. Det är också viktigt att den insatta åt-
gärden ger det förväntade resultatet. 
 

 
 
Omvårdnadspersonal på Nya Björkhaga beskriver framgången till de goda resulta-
ten att de har en bra chef som gör personalen delaktig i arbetet och förklarar varför 
vissa saker behöver förändras. En White board har placerats på varje enhet där 
markering görs med en färgad magnet knapp för att få en bra översikt och som 
tydliggör exempelvis att en vikt ska tas eller att något nytt ska göras. En åtgärd för 
att motverka risken för undernäring är införandet av ”IVA hutt” det är en bland-
ning av olja, yoghurt, vaniljsocker och bär eller frukt den blandar de till själva be-
rättar personalen, det är mycket uppskattat och gott, godare än näringsdryck. 
Enhetschefen på boendet berättar att det finns ett stort engagemang hos persona-
len. Resultaten används och det är ett bra sätt att personalen får ett kvitto på att de 
gör rätt men det är viktigt med delaktighet att förstå varför vissa saker är viktiga. 
 
Ett förbättringsarbete kan leda till nya rutiner. För att behålla intresset uppe för 
förändringar hos medarbetarna är chefens ledande roll avgörande. Det inte alls är 
självklart att alla enskilda medarbetare accepterar alla förändringar omgående, 
detta är en process som kan ta tid. Tydliga riktlinjer, beslut och delaktighet är vik-
tigt.  
 

Att bli uppmärksammad för det arbete som genomförs och har genomförts är vik-
tigt för alla. Det kan kännas mycket betydelsefullt för medarbetarna om ledningen 
uppmärksammar förbättringsarbetet, både under arbetets gång och när det är av-
slutat. Efter avslutat förbättringsarbete är det viktigt att fortsätta följa resultatet för 
att se om förändringsarbetet är hållbart. 
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Inledning 
Kommunstyrelsen som vårdgivaren ansvarar ytterst för patientsäkerhetsarbetet, 
fastställer mål och planer för patientsäkerhetsarbetet samt följer kontinuerligt upp 
och utvärderar målen. Det är av stor vikt att politiken får kännedom om hur hälso- 
och sjukvårdsprocessen fungerar och att få den information som krävs för att säker-
ställa arbetet kring patienten. MA (Medicinskt ansvarig) redovisar årligen i form 
utav en patientsäkerhetsberättelse som beskriver arbetet från föregående år, vad 
som hänt gällande olika aktiviteter kopplat till hälso- och sjukvårdslagen och pati-
entsäkerhetsarbetet. 
  

Alltmer vård ska bedrivas i kommunerna med inriktningen i planen för framtidens 
hälso- och sjukvård där primärvården ska ta emot en större andel patienter. Våra 
mest sjuka äldre kommer inte längre att finnas på våra sjukhus utan i vår kommun. 
Därför är det av stor vikt att på bästa sätt planera för att förebygga vårdbehov, 
men också tillgodose det ökade vårdbehovet. Hälso- och sjukvårdspersonalen är 
skyldig att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Medarbetare deltar i 
patientsäkerhetsarbetet i sitt dagliga arbete under ledning av enhetschef och legi-
timerad personal.  
 
Såväl övergripande arbetsmiljöfaktorer som otydliga roller eller bristande tid för 
återhämtning påverkar möjligheterna att utföra ett säkert arbete. Ett integrerat sys-
tematiskt patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete ger både förutsägbarhet och 
trygghet i hälso- och sjukvården. En grundläggande förutsättning för en säker vård 
är att det finns tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat 
kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. Yrkeskompetensen 
säkerställer att personalen behärskar både de arbetsuppgifter och den vård och be-
handling som de utför på ett säkert sätt. 
 

I berättelsen används orden team och samverkan, enligt nedan finns ett 
förtydligande på vilket sätt de skiljer sig åt: 

• Team = en grupp/ett vårdlag som arbetar tillsammans för att utföra be-
stämd uppgift 

• Samverkan = en grupp/en sammanslutning av personer för att uppnå ge-
mensamt eftersträvat mål. 

Orden patient, omsorgstagare och person används alla för att individualisera uti-
från beskrivning av område. 
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STRUKTUR  
Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   
 

Strategiskt mål 
”Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksam-
het” 
 

Regional handlingsplan 2019 – 2022 - Sammanhållen vård och omsorg –  
Handlingsplanen omfattar alla åldersgrupper med behov av samordning av vård och 
omsorg från flera huvudmän samtidigt med krav på koordinering, kontinuitet och 
prioritering för att vården ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull för den en-
skilde och gäller både för somatisk och psykiatrisk vård och omsorg.  
 

Handlingsplanens strategiska inriktning är att utveckla en tillgänglig och framtids-
inriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom samverkan mellan länets kommu-
ner och Region Örebro län med effektmålen: 

• God och jämlik hälso- och sjukvård 
• Ökad grad av delaktighet och inflytande 

 

Länsdelssamverkan norra Örebro län 
Länsdelsgrupp norr har sedan ett antal år tillbaka definierat en vision, vilken lyder;  
Skapa förutsättningar för att individer som är i behov av vård och omsorg, blir be-
mötta utifrån ett helhetsperspektiv med individen i fokus, oberoende av ansvarig vård 
eller omsorgsgivare samt förebygga ohälsa och främja hälsa i norra länsdelen.  
 
Länsdelsgruppen har upprättat en aktivitetsplan för att åskådliggöra hur arbetet 
med de regionala målen.  

• Övergripande samverkan 
• Samordning multisjuk och/eller komplext behov 
• Samordning ohälsa och rehabilitering 
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

 
 

Prioriterat insatsområde 2020 
- Hälsosamt liv högt upp i åren 
- Samordning i vårdkedjan 
- Rehabkedjan 

 

Mätbara resultatmål 
• Antalet avvikelser ska ha minskat  
• Antalet riskbedömningar ska ha ökat 
• Antalet registrerade BPSD skattningar ska ha ökat 
• Antalet genomförda SIP ska ha ökat 
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Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Kommunstyrelsen 
Vårdgivaren, tillika kommunstyrelsen, ska fastställa övergripande strategier och 
mål för det systematiska kvalitetsarbetet. Vårdgivaren ska planera, leda och kon-
trollera verksamheten på ett sätt som leder till att god vård enligt hälso- och sjuk-
vården upprätthålls (patientsäkerhetslagen 2010:659). Vårdgivaren ska årligen do-
kumentera patientsäkerhetsarbetet i en patientsäkerhetsberättelse. 
 
Socialchef 
Socialchef för hälso- och sjukvård, har det övergripande ansvaret för ledning och 
styrning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 
 
Medicinskt ansvarig (MA) 
MA har ett övergripande ansvar för kvalitets och säkerhet i den verksamhet som 
bedrivs inom dennes område, vilket innebär att utarbeta riktlinjer och rutiner uti-
från gällande lagstiftning och föreskrifter samt uppföljning, kontroll och tillsyn av 
dessa. Rutiner ska finnas för att identifiera risker i verksamheten samt för hur av-
vikelser rapporteras och används i det förebyggande arbetet. Det åligger MA att 
upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalité och säkerhet inom ramen för det 
kvalitetssystem som skall finnas i verksamheten samt att möjliggöra samverkan 
med vårdresurser utanför den egna verksamheten på ett för patienterna tillfreds-
ställande sätt. 
 
Områdeschef 
Områdeschef har ett övergripande ansvar för att leda och följa upp det systema-
tiska kvalitets tillika patientsäkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Områ-
deschefen ansvarar för att regelbundet under året rapportera verksamhetens resul-
tat och förbättringsåtgärder till MA. Områdeschefen ansvarar för de processer, 
riktlinjer och rutiner som fastställts blir implementerade i verksamheten.  
 
Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för att dokumentera hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
under föregående år har utvecklats, säkrats och bedrivits samt vilka resultat som 
uppnåtts. Enhetschef ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet 
med gällande processer och rutiner. 
  
Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 
Personalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap utifrån be-
prövad erfarenhet samt har ansvar för systematiska kvalitetsarbetet och att rutiner 
och riktlinjer följs. 
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Organisationsförändring 
Under november månad gjordes en organisationsförändring som innebar att ett 
chefsled togs bort. Två områdeschefer och 11 enhetschefer blev 13 enhetschefer. 
Det innebär att ansvaret som tidigare låg på områdeschef går automatiskt ner till 
enhetschef när det gäller ansvaret för HSL- processen. 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
Målet för vårdsamverkan är att patienten och närstående inte ska behöva märka 
eller bekymra sig över vem som är huvudman för de olika delarna av vården och 
omsorgen.  
 
Samverkansorganisation mellan kommunerna i Örebro län och Region  
Örebro län 
Inom Region Örebro Län finns samverkansöverenskommelser som tydliggör re-
spektive vårdgivares ansvarsområden. Samverkan sker genom dokumenterade 
samarbetsavtal och regelbundet återkommande möten mellan slutenvården, den 
kommunala vården och omsorgen. Samverkan sker både på politisk nivå och på 
tjänstemannanivå. Vårdcentral och kommun har regelbundna samverkansmöten 
årligen där fokus ligger på gemensamt ansvar för patientsäkerhet. 
 
I varje länsdel finns en länsdelsgrupp och en vårdkedjegrupp med representanter 
från Region Örebro läns länsdelsverksamheter, inklusive psykiatrins öppenvård 
och representanter från länsdelens samtliga kommuner. Länsdelsgruppens uppgift 
är att stödja det lokala utvecklingsarbetet, utifrån handlingsplan. Organisatoriskt 
sett ligger vårdkedjegruppen under länsdelsgruppen, länsdelsgruppen ger vårdked-
jegruppen olika uppdrag kopplat till handlingsplan. Hällefors tillhör område Norr 
och i länsdelsgrupp ingår socialchef och i vårdkedjegrupp ingår MA. 
 

NPÖ Nationellpatientöversikt 
Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med 
patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra reg-
ioner, kommuner eller privata vårdgivare.  

Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger: 
• en helhetsbild av patienten som kan öka kvalitet i vård 
• tillgång till information som minskar kostnader och tidskrävande dubbel-

arbete 
• ett bättre verktyg för planering och samordning mellan vårdgivare 

Anslutning till NPÖ och Journalen innebär att patienter och vårdgivare kan få till-
gång till samma information eftersom båda har samma källa.  
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För att inloggningen ska vara säker och uppfylla patientdatalagen samverkar NPÖ 
med flera infrastrukturtjänster. Hälso- och sjukvårdpersonal identifierar sig 
med SITHS – kort, och behöver finnas med i HSA katalogen. Det samtycke och 
eventuella spärrar som patienten bestämmer sig för styrs från säkerhetstjänster. 

Regionen förväntar sig att kommunerna inom kort också blir producenter av NPÖ. 
Det kommer att belasta kommuner ekonomiskt men stärker samverkan kring pati-
enten. Viktigt att redan nu säkerställa att dokumentationen håller rätt kvalité för 
att kunna produceras upp till NPÖ och så småningom till 1177 för patienten att 
kunna läsa och ta del av. 
 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Den enskildes egna önskemål om insatser är den viktigaste utgångspunkten vid ut-
formningen av samverkan. Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel 
vad den är i behov av. Därför ska all samverkan utgå från detta perspektiv och säkra 
att den enskilde inte faller mellan stolarna. 

När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjuk-
vården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan. Pla-
nen ska upprättas om kommunen och regionen bedömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den 
ska upprättas. Detta anges både i 2 kap. 7 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL och 
16 kap. 4§ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.  
 
En samordnad individuell plan (SIP) ska också upprättas när en person skrivs ut 
från sluten vård och har behov av insatser från både region och kommun i form av 
hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Detta anges i Lag om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 4 kap 1§. Arbetssättet med SIP kan 
också tillämpas i samverkan mellan verksamheter inom samma huvudman om det 
finns ett behov.  
 
Syftet med en samordnad individuell plan är: 

• Öka inflytande och delaktighet för den enskilde genom att möjlighet ges till 
att bli mer aktiv och medverka i planeringsarbetet av den egna vården 

• Säkerställa att individen får sina samlade behov av insatser tillgodosedda 
• Tydliggöra för individen, närstående och för personalen vem som ansvarar 

för vad 

När behövs SIP? 
• När samordning efterfrågas av den enskilde eller närstående 
• Tidigt i processen för att samordna insatser och begränsa beroendegraden 
• När kompetens behövs från flera verksamheter 

http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/SITHS/
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Sakerhetstjanster/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612
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• När ansvarfördelning behöver tydliggöras 
• När insatser ges samtidigt eller i särskild ordningsföljd 
• När en person upprepade gånger söker vård 
• När en rehabiliteringsplan ska göras 

Vårdplanering sker alltid tillsammans med patienten. Ibland finns även närstående 
med vid planeringen utifrån den enskildes önskemål. Det är av stor vikt att be-
dömningen sker av rätt profession. Hemtjänstinsatser bedöms av biståndshandläg-
gare, medicinska bedömningar görs utav en sjuksköterska och då det gäller be-
dömning av rehabiliterande insatser görs detta av en arbetsterapeut eller sjuk-
gymnast. Alla hemsjukvårdspatienter har rätt till en vårdplan/rehabiliteringsplan. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 
Avvikelser som är kopplat till patient ska anmälas i avvikelsemodulen som finns i 
verksamhetssystemet (viva). Varje enhetschef är ansvarig för att hantera alla in-
komna avvikelser eller klagomål och synpunkter samt göra en riskbedömning med 
tillhörande händelseanalys utifrån processbeskrivning i verksamhetssystemet. I 
rutinen som finns kring hantering av avvikelser ska det ske i teamsamverkan för 
att både öka delaktigheten men också för att tillsammans ska kunna identifiera 
utvecklingsområden. MA följer händelseanalysen, gör bedömning om ytterligare 
utredning krävs, på delegation ta beslut om anmälan samt ansvarar för att anmälan 
görs. 
 

Avvikelse i vårdkedjan 
Avvikelsehantering är till för att identifiera förbättringsområden inom samverkan 
mellan olika vårdgivare. Avvikelserapportering kan förbättra rutiner kring patien-
ten, syftet är att stärka vårdkedjan och då är det viktigt att veta var bristerna finns. 
Vid befarad eller inträffad patientskada skall medarbetaren rapportera vårdavvi-
kelsen till ansvarig vårdgivare. Rapportering och återrapportering sker genom att 
personal som identifierat en avvikande händelse skriver ner denna på utsedd rap-
portblankett och överlämnar den till enhetens avdelningschef/enhetschef/MA. 
Avdelningschef/enhetschef/MA skickar avvikelsen (originalet) till verksamhetsut-
vecklare på Lindesbergs lasarett som ombesörjer att avvikelsen blir diarieförd 
samt att den skickas vidare till ansvarig person på mottagande enhet. Kopia sparas 
tills svar erhållits.  
 

Mottagande enhet svarar på avvikelsen på rapportblanketten inom 4 veckor och 
skickar svaret (originalet) tillbaka till verksamhetsutvecklare på Lindesbergs lasa-
rett som ser till att svaret blir diariefört, samt att svaret skickas till ansvarig person 
på enheten där avvikelsen upprättats. Mottagande enhet sparar en kopia av avvi-
kelsen och svaret.  
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Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6,  
Klagomål och synpunkter från patienter eller närstående kan lämnas via blanket-
ter som finns tillgängliga på hemsidan. Alla inkomna synpunkter och klagomål 
skall utredas, besvaras och hanteras i ärendeprogrammet 360.  Patienter och när-
stående uppmuntras att framföra sina synpunkter och klagomål till kommunen. 
Personal kan även vid behov vara behjälplig att fylla i dessa blanketter om anmä-
laren inte själv kan fylla i den. När det gäller synpunkter och klagomål som in-
kommer från Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg inom det 
medicinska området, görs en utredning och en händelseanalys av MA.   
 
Klagomål inkommer delvis direkt till socialchefen, administratörer inom förvalt-
ningen, enhetschefer, områdeschefer eller till MA. Åtgärder vidtas skyndsamt och 
berörda parter sammankallas för att bemöta klagomål/synpunkter som inkommit. 
Därefter ska de skickas till MA för sammanställning. I samband med registrering-
en bedöms även den inkomna avvikelsens allvarlighets- och sannolikhetsgrad. 
Genom rätt hantering av klagomål och synpunkter skapas bättre förutsättning att 
identifiera mönster eller trender som indikerar brister i verksamheten och därefter 
upprätta handlingsplaner för att minimera och eliminera vårdskador.  
 
Patienter, anhöriga och personal kan alla hjälpa till med att förbättra patientsä-
kerheten genom att rapportera iakttagelser och risker. Att analysera risker är en 
viktig del av patientsäkerhetsarbetet. Under 2018 upprättades en professionell 
analysgrupp för att säkerställa kvalitetsarbetet under 2019 har den gruppen träf-
fats vid fyra tillfällen. 
 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 
Vårdgivaren ska göra egenkontroll, genom systematisk uppföljning och utvärde-
ring av den egna verksamheten samt kontrollera att den bedrivs enligt de proces-
ser och rutiner som ingår i området. 
Ansvaret för att egenkontrollen utförs ligger på enhetschef. MA har upprättat en 
checklista för egenkontrollen för hälso-och sjukvården som stöd för kontrollom-
råden. Egenkontrollen ska göras tillsammans med teamet förslagsvis tre gånger 
om året. Utifrån framtagen checklista identifieras utvecklingsområden och varje 
chef ska ange prioritering.  
 
Basala hygienriktlinjer och arbetskläder 
Bland de vanligaste infektionerna inom öppenvård är infektioner i luftvägar och 
urinvägar, följda av infektioner i hud och mjukdelar.  
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Ett växande problem i samhället är att överkonsumtion av antibiotika i världen har 
lett till att vissa bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika. Följaktligen är 
det viktigt att arbeta efter basala hygienrutiner för att minimera antalet infektioner 
på våra boenden och minska lidande samt att minska antibiotikaanvändning.  
 
All nyanställd personal får skriftlig information och skriver under en ansvarsför-
bindelse om att följa basala hygien- och klädrutiner. Chefen har ansvar för att be-
fintlig riktlinje följs utifrån arbetsplats och personalpolicy. Ansvarig sjuksköterska 
ansvarar för att undervisa om basal hygien i samband med en vårdsituation till 
omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och chef. Medarbetaren, den anställde är en-
ligt arbetsmiljölagen skyldig att följa gällande föreskrifter liksom lokala rutiner 
samt hålla sig informerad om uppdatering av dessa. Gravt eller upprepat åsidosät-
tande av gällande hygienföreskrifter hanteras av ansvarig chef. Det ska göras hy-
gienronder årligen och det är enhetschef på boendet som ansvarar och bokar in 
hygienronden. På hygienronder skrivs protokoll med förslag på förbättringar.  
 
Under 2019 upprättades en Handlingsplan för särskilda boenden inför utbrott av 
smittsamma sjukdomar av Smittskydd och vårdhygien Region Örebro län. Det in-
nebär att det ska finnas en plan för vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om 
utbrott av magsjuka och influensa, för att på ett säkert och effektivt sätt hantera ett 
utbrott. Ansvaret att en handlingsplan finns och att personal känner till att den 
finns och efterföljs ligger på varje chef. 
 
 

Dokumentation patientjournal 
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att föra patientjournal. Journalsystemet 
Viva Cambio används och verksamhetssystemet uppfyller de krav som ställs på en 
patientjournal. Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser 
(handlingar) som huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyg-
gande syfte. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att 
rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister. Det är viktigt att dokumentera 
det som är av vikt för den fortsatta vården och att dokumentationen sker under rätt 
sökord. Socialstyrelsen har tagit fram urval ur ICF och KVÅ för användning i 
kommunal hälso- och sjukvård. 
 
 

Buffertförråd och narkotika 
Internkontroll sker en gång i månaden på narkotikaklassade läkemedel av utsedda 
sjuksköterskor och rapporteras skriftligen till MA. Övriga läkemedel såsom läke-
medel för buffert, ansvarar buffertförrådsansvariga för att kontrollera och beställa.  
Akut- och buffertförråd för läkemedel gällande kommunal hälso- och sjukvård 
finns och finansieras av regionen. Syftet med läkemedelsförråden är att underlätta 
för smidiga och snabba läkemedelsjusteringar:  
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• vid insättning av nytt läkemedel, antibiotikakurer, mm.  
• vid användning av läkemedel som får ges enligt generella direktiv  
• vid palliativ vård i sen fas då palliativa vid behovsläkedel tas ur akut och buffert-
förrådet 
Kontroll av buffertförråd sker i samverkan i norra länsdelen, utsedda personer åker 
till varandra kommunvis för att kontrollera så rutinen som finns efterföljs. Vad som 
ska kontrolleras finns tydligt angivet på ett formulär framtaget av medicinskt an-
svariga i norra länsdelen. 
 
Medicintekniska produkter 
Funktionskontroll av medicinteknisk utrustning görs av ansvariga arbetsterapeu-
ter, sjuksköterskor och hjälpmedelsombud. Utsedda sjuksköterskor med uppdrag 
att kontrollera samtliga medicintekniska produkter som används av gruppen sjuk-
sköterskor och utsedda personer att kontrollera övriga hjälpmedel finns. När det 
handlar om sängar och lyftar av olika slag där ligger ansvaret för att besiktiga och 
föra protokoll på på två utsedda vaktmästare som också fått utbildning. 
 
Läkemedelsgenomgångar  
Läkemedelsanvändning bland äldre har ökat påtagligt de senaste 25 åren. Det gör 
det möjligt att behandla fler sjukdomar men medför även ökad risk. Kroppsliga 
förändringar på grund av ålder innebär att äldre har större risk att drabbas av bi-
verkningar. Samtidig användning av många läkemedel innebär också en risk att 
läkemedel påverkar varandra. Det är önskvärt att öka kunskapen om läkemedel till 
äldre, samt även alternativ till läkemedel och att minska användningen av läkeme-
del. Enkel läkemedelsgenomgång är en grundläggande del av läkarens ansvar i 
varje ställningstagande till behandling och utredning av patienter. Rent praktiskt är 
det ofta sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården som bokar in 
läkare för genomförande av läkemedelsgenomgångar enligt en fastställd rutin. Det 
är också sjuksköterskorna som förbereder läkemedelsgenomgångarna. Samtidigt 
är det läkarens ansvar att de sedan genomförs. 
 
Teamarbete 
Det finns rutin för hur teamledning och teamträffar ska fungera. Syfte med team-
ledningsträffar är att enhetschef, arbetsterapeut och sjuksköterska träffas regel-
bundet och planerar övergripande för enhetens verksamhet.  
På teamträffarna träffas expertisen, i den gruppen ingår också biståndshandläg-
gare, sjukgymnast, kontaktperson och planerare för att få en gemensam helhetsbild 
kring patientens behov och insatser.  
Teammöten hanterar även planeringen kring läkemedelsgenomgångar, riskbe-
dömningar, övriga individuella planer samt åtgärder och uppföljningar. 
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Nutrition 
Undernäring, munohälsa, fall och trycksår är viktiga områden för vårdtagare inom 
såväl sluten vård och omsorg som inom primärvård/ hemsjukvård och kommunal 
äldreomsorg. Dessa områden uppstår oavsett medicinsk diagnos och har därför 
tidigare inte fångats i medicinska kvalitetsregister. Områdena har dessutom en 
stark koppling till varandra. Exempelvis har en undernärd person lättare att falla, 
få en fraktur samt utveckla trycksår. I förvaltningen finns tillagningskök specifikt 
riktat mot äldre och äldreomsorgen.  

 
PROCESS - Åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Process kan beskrivas som en kedja av sammanlänkade aktiviteter och utgör be-
skrivningar för hur och i vilken ordning olika återkommande aktiviteter ska utfö-
ras. En processkarta är en grafisk beskrivning av en eller flera aktiviteter eller kan 
också beskrivas som delprocesser till huvudprocess. Där tydliggörs vilka resurser 
som levereras mellan varje aktivitet, och vilka aktörer som utför aktiviteterna. 
Huvudprocessen ger en helhetsbild av en specifik verksamhet inom en organisat-
ion. Ofta används liknelsen att processen är en väg för återkommande resor, varje 
resa kräver användande av olika resurser, till exempel personal och verktyg.  

De processer som har stor betydelse och påverkan av den kommunala hemsjuk-
vården beskrivs under följande avsnitt, det är till antalet fem stycken. 

 
Hemtagningsprocessen 
En patient som inte längre behöver sjukhusets resurser ska kunna lämna sjukhuset 
och istället vårdas i hemmet eller i andra vårdformer, med det stöd som kan behövas. 
Kommunerna har ansvar för att patienter skall kunna få fortsatt vård och stöd utanför 
sjukhuset. En patient är hemgångsklar när den behandlande läkaren på sjukhuset an-
ser att patienten inte längre behöver vårdas på sjukhus. Regionen har tillsammans 
med kommunen, ett gemensamt ansvar för att en vårdplan upprättas i samband med 
utskrivning från sjukhus för att tydliggöra hur den fortsatta vård- och omsorgen ska 
se ut. 
 

Att vara i behov av vård på sjukhus innebär i sig själv en stor förändring för pa-
tienten och närstående. Om det finns behov av stöd efter utskrivning skall kon-
takter tas med kommun och primärvård för att planera för den fortsatta vården 
och omsorgen. En samordnad individuell plan (SIP) är en vård- och omsorgsplan 
som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av oavsett huvud-
man.  
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Samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring 
 

 

Sjuksköterska med koordinatorfunktion ansvarar för all planering från slutenvår-
den. Det handlar om personer folkbokförda i kommunen, det är beslut om insatser 
under den första tiden hemma utifrån patientens behov. Innan hemgång krävs en 
utskrivningsplanering för att tydliggöra nödvändiga insatser. 
 
En aktiv samverkan sker både internt med socialtjänsten och externt med sjukhu-
sen och primärvården. Arbetsterapeuterna har en central och självklar roll i plane-
ringen. Snabba insatser av rehabiliterande karaktär är nödvändiga för att kunna 
fullgöra uppdraget i hemtagningsprocessen.  Rehab-undersköterskorna arbetar på 
uppdrag av arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. 
 
Informationsutbyte och tydliga instruktioner är viktiga för en säker utskrivning. 
En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning.  
Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes be-
hov.  
 
Omsorgen i Hällefors har ett tydligt arbetssätt med upprättade kontaktvägar och 
en bra intern kommunikation. Koordinatorn gör socialmedicinska beslut i enlighet 
med arbetsmodellen Helga/Helmer, vilket innebär trygg hemgång med de insatser 
som behövs. SIP sker i regel då uppföljning och formellt beslut ska tas inom 14 
dagar från utskrivning. Att samla olika professioner kring patienten är otroligt vik-
tigt även inom den egna organisationen. Det finns en rutin för hur det ska ske i 
omsorgens verksamhet genom teamledning och teamträffar. Syftet med teamträf-
far är att få en gemensam helhetsbild kring patientens behov och insatser. Team-
möten hanterar även planeringen inför läkemedelsgenomgångar, riskbedömningar, 
övriga individuella planeringar samt åtgärder och uppföljningar. 
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Bilden enligt nedan beskriver antalet ärenden från slutenvården och betal-
dagar 

 
Enligt ovanstående bild som beskriver ärendehanteringen från 2015 till 2019 och antal betal-
ningsdagar för kommunen till slutenvården. Ärendehanteringen har minskat och inga betal-
ningsdagar har varit aktuellt under 2019. Antal ärenden har minskat i förhållande till 2018 som 
kan vara en effekt av ökat användande av beslutsstöd (Beslutsstödet är ett verktyg för sjukskö-
terskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när en patients hälsotillstånd för-
sämrats. Verktyget vägleder om en patient ska skickas till sjukhus eller vårdas hemma).  Nollre-
sultat för köp av vårdplats kan härledas till hemtagningsprocess med koordinator som huvudan-
svarig.  

Delegeringsprocessen 
Delegering betyder att behörig hälso- och sjukvårdspersonal ger någon annan per-
sonal rätt att utföra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. För ordination 
och hantering av läkemedel finns särskilda bestämmelser som kräver en viss behö-
righet för att få utföra dessa. Dessa så kallade reglerade arbetsuppgifter får delege-
ras endast om det uttryckligen anges i författning att delegering är tillåten. Att iord-
ningsställa och administrera eller överlämna läkemedel till en patient är reglerade 
arbetsuppgifter men får under vissa förutsättningar delegeras till personal som inte 
har behörighet att utföra uppgifterna. 

Sjuksköterskan är den som har formell kompetens att delegera uppgifter i läkeme-
delshanteringen. Omvårdnadspersonal som har skaffat sig reell kompetens för en 
viss arbetsuppgift har inte utan vidare rätt att utföra den. Vederbörande får först ef-
ter delegering utföra arbetsuppgiften. Med reell kompetens menas att någon genom 
erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning har blivit kom-
petent att utföra den arbetsuppgift som avses. Ansvaret för att delegeringar görs på 
ett patientsäkert sätt i verksamheten är fördelade på flera nivåer.  
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Den hälso- och sjukvårdspersonal som delegerar en arbetsuppgift och den personal 
som tar emot en delegerad uppgift har ett eget ansvar för hur hen fullgör sina ar-
betsuppgifter. 

Vårdgivaren har alltid ett ansvar för att verksamheten organiseras och bedrivs i 
enlighet med det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket. I detta ligger bl.a. en 
skyldighet att se till att det i verksamheten finns den personal som behövs för att 
god vård ska kunna ges. Verksamhetschefen och den medicinsk ansvarig i kom-
munala hälso- och sjukvården har ett utpekat ansvar för att besluten om delegering 
i verksamheten är förenliga med en god och säker vård. 

 

Den som delegerar ansvarar för att mottagaren har tillräcklig kunskap och 
erfarenhet för uppdraget. Hälso- och sjukvårdspersonalen får endast delegera en 
arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med en god och säker vård, 
vilket innebär:  

- att den som delegerar själv har kompetens för den delegerade uppgiften 
- att den som tar emot uppgiften har kunskap och kompetens för att utföra 

uppgiften  
- att den som tar emot uppgiften har dokumenterade kunskaper om hante-

ring av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen 
- att den arbetsuppgift som ska delegeras är klart definierad 
- att ansvara för att följa upp och kontrollera att den arbetsuppgift som hen 

delegerat fullgörs på ett sätt som är förenligt med en god och säker vård 
 

Den som delegerar:  
- ska för uppgiftsmottagaren beskriva vilka teoretiska och praktiska kun-

skaper som krävs för att kunna utföra arbetsuppgiften och förvissa sig om 
att mottagaren själv anser sig ha den kompetens som krävs 

- ansvarar för sin bedömning att uppgiftsmottagaren har tillräcklig kunskap 
och erfarenhet för att kunna utföra uppgiften på ett korrekt och säkert sätt  

 
Ett delegeringsbeslut ska:  

- omprövas när omständigheter påkallar det, t.ex. om bemanningssituationen 
förändras, nya teknik eller rutiner införs 

- omedelbart återkallas om beslutet inte längre är förenligt med en god och 
säker vård 
 

Den som genom delegering får i uppgift att iordningsställa och administrera eller 
överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkeme-
del och de risker som är förenade med hanteringen. Ett beslut om delegering är 
personligt och får inte delegeras vidare. 
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Den som mottagit en delegering: 
- ska upplysa den som delegerar om sin förmåga att kunna utföra arbetsupp-

giften  
- ansvarar för att de uppgifter om utbildning och erfarenhet som hen lämnar 

är korrekta 
- bär själv ansvaret för hur hen fullgör arbetsuppgiften 

 
Inom den kommunala hälso- och sjukvården ska den medicinska ansvariga an-
svara för att besluten om delegering är förenliga med god och säker vård och om-
prövas i nödvändig omfattning. 
En delegering ska vara skriftlig, personlig och tidsbegränsad till längst ett år samt 
omprövas innan förlängning sker.  
 

Läkemedelsprocessen 
Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård är reglerat av Social-
styrelsen i föreskrift – HSLF-FS 2017:37. Vårdgivaren ansvarar för att uppfylla 
kraven i föreskriften ordination och hantering av läkemedel och följer samma 
struktur och rubriker som i föreskriften. Varje vårdgivare behöver skapa rutiner 
för de delar som krävs i enlighet med riktlinjen. Huvudparten av administrering av 
läkemedel – är att tillgodose att patienten får sina ordinerade läkemedel – utförs 
av delegerad omvårdnadspersonal. Det ställer särskilda krav på vårdgivaren, som 
har ansvar för att det finns förutsättningar och personal med rätt kompetens som 
krävs för arbetsuppgiften. Den egenvård som patienten utför själv eller under eget 
ansvar med hjälp av någon annan räknas inte som hälso- och sjukvård.   
Kommunens ansvar inom läkemedelsområdet kan vara att underlätta och med-
verka till patients självständighet eller till att omfatta ett fullständigt övertagande 
av en patients läkemedelshantering. I begreppet läkemedelshantering ingår ordi-
nation, rekvisition, förvaring, iordningställande, administrering och överlämnande 
av läkemedel samt kontroll och dokumentation. En säker läkemedelshantering är 
en förutsättning för hög patientsäkerhet. 
 

För att identifiera behov inför ställningstagande till eventuell läkemedelsbehandling 
och för uppföljning av effekt och möjliga biverkningar har den kommunala vården 
ett avgörande inflytande. Framför allt för patienter som på grund av kognitiv svikt 
inte har full förmåga att själv förmedla till behandlande läkare om sitt hälsotill-
stånd. Därför ställs stora krav på väl identifierade och fungerande processer för om-
rådet ordination och hantering av läkemedelshantering inklusive delegering och 
kompetens.   
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Vårdgivaren har det övergripande ansvaret för kvaliteten i läkemedelshanteringen, 
dvs.: 

- Att det finns personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna 
följa föreskrifterna och ge en god och säker vård.  

- Att det ledningssystem som finns innehåller de processer, rutiner och kon-
troller som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav 
som ställs i föreskriften.   

- Att fastställa riktlinjer och rutiner för ordination och hantering av läkeme-
del samt utvärdera att de är tillräckliga och följa upp att de följs.  
 

Chefen ansvarar för att riktlinjer och rutiner är kända och tillämpas samt att perso-
nalen har kompetens inom läkemedelsområdet. I samråd med sjuksköterska ska 
chefen organisera och bemanna verksamheten för att säkerställa en god kvalitet av 
processen läkemedelshantering. Det innefattar även att säkerställa att händelser som 
har eller hade kunnat medföra vårdskada ska hanteras enligt aktuella riktlin-
jer/rutiner. Chefen ansvarar för att i samverkan med sjuksköterska genomföra risk-
analys vid förändringar som direkt eller indirekt kan påverka förutsättningar för en 
säker läkemedelshantering, t.ex. inför sommaren med många vikarier. 
 

Inom sitt medicinska yrkesansvar ska sjuksköterskan se till att ordinationer genom-
förs, effekten av ordinerade läkemedel och behandlingar utvärderas samt hålla kon-
takt med läkare. Sjuksköterskan ska känna till indikationer och förstå läkemedlens 
verkningsmekanismer utifrån sina kunskaper i farmakologi (läkemedelslära)samt 
kunna informera patienten om läkemedlens användning.  
 

Medicinskt ansvarig (MA) ska se till att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven 
på hög patientsäkerhet och god vård genom att:  

- Fastställa ändamålsenliga rutiner samt ange en entydig ansvarsfördelning 
för läkemedelshanteringen. Narkotikaklassade/övriga särskilda läkemedel 
ska ägnas särskild uppmärksamhet.  

- Fortlöpande följa upp följsamhet till riktlinjer och rutiner och ansvarsför-
delning för läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet och rappor-
tera till vårdgivaren.  

- Se till att regelbundna kvalitetssäkringar av läkemedelshanteringen ge-
nomförs.  

- Ansvara för eventuella undantag från riktlinjer och rutiner.  
 

Den 6 maj infördes digital signering på samtliga hemtjänstområden och tillsam-
mans med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och berörda enhets-
chefer bestämdes att det skulle köras parallellt med signeringslistor i papper maj 
ut. Resultatet blev över förväntan och efterfrågan och önskan från Mogrens väg-
gjorde att även den enheten kopplades på.  
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Under våren 2020 kommer även vård- och omsorgsboenden att signera HSL insat-
serna digitalt.   

En app i surfplatta eller smartphone ersätter signeringslistorna som tidigare fördes 
med papper och penna. Tekniken påminner också personalen och hjälper dem att 
hålla ordning på att alla patienter får rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tid. En under-
sköterska som ska ge medicin loggar in via sin surfplatta för att se såväl tidpunkt 
och läkemedelsordination och hur medicinen ska ges för varje enskild patient. Om 
allt går som det ska signerar personalen att patienten tagit sin medicin eller om pati-
enten bara delvis tagit medicinen eller inte alls.  

Medicinjusteringar gjordes tidigare för hand på redan utskrivna blad. Nu skrivs de 
in i systemet och förändringen syns direkt på surfplattan när undersköterskan ska ge 
medicinen. Den digitala lösningen ger också en flexibilitet som till exempel innebär 
att signeringarna går att ångra eller ändra. Allt loggas och visas med signatur och 
tidstämpel. Vid utebliven eller försenad signering larmar systemet.  
 
Åtkomst och behörighet styrs av medarbetarens roll och både medarbetaren själv 
liksom sjuksköterskan kan se när en delegering behöver förnyas i god tid.  Alla data 
lagras i säkra databaser som driftas av systemleverantören. Ingen patientinformat-
ion lagras på klientenheter, utan skickas direkt till databasen. Medarbetare har möj-
lighet att skicka beställning på helförpackning till sjuksköterska exempelvis på 
detta är ögondroppar, när nästa medarbetare kommer och ser att sista flaskan är ta-
gen och ska beställa ser denne att någon annan redan beställt. 
 

Processen för rehabilitering och förebyggande vård 
Rehabilitering är av betydelse då det syftar till att patienten genom samordnade 
åtgärder så långt det är möjligt ska kunna fortsätta göra framsteg eller att kunna 
bibehålla de funktioner som finns så länge det är möjligt. Rehabilitering kan leda 
till ökad aptit, motverka att ett trycksår uppstår eller att ett fall inträffar. Målet är 
att kunna leva så självständigt som möjligt. 
 
Rehabilitering är en planerad, målinriktad och tidsavgränsad process som utgår 
ifrån patientens resurser i sin egen miljö och avser de problem och hinder som pa-
tienten själv identifierar i sin vardag. Rehabilitering står för tidiga, samordnade 
och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter - teambase-
rad utifrån det individuella behovet. 
 
Genom att använda specifik personal med rätt kompetens ökar förutsättningarna 
till att få rehabilitering, vilket i sin tur ökar självständighet och livskvalité. Att 
stärka det friska och förebygga ohälsa är viktiga strategier för ett hälsosamt åld-
rande.   
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Det går att påverka det framtida behovet av vård och omsorg genom att äldres 
hälsa och rörelseförmåga förbättras.  
 
Ett förebyggande arbetssätt bör vara utgångsläget i hela verksamheten. Målsätt-
ningen att snabbt och effektivt arbeta lösningsfokuserat. All personal, oavsett pro-
fession, är delaktiga för att kunna leverera kvalitet i de beslut som fattas. Till hjälp 
att fatta rätt beslut finns framtagna rutiner och riktlinjer som är kända i verksam-
heten. 
 
På dagrehabiliteringen arbetar tre ”ruskor” undersköterskor med spetskompetens 
rehabilitering. Att få möjlighet att träna individuellt eller i grupp stärker självkäns-
lan och ökar självförtroendet. Omsorgstagarna som har hemtjänst blir friskare och 
hemtjänstinsatserna minskar. Under våren 2020 kommer en grupp starta som fo-
kuserar på bäckenbotten träning som kan motverka urin läckage. Det är många 
kvinnor som besväras av urinläckage och inkontinenshjälpmedel är kostsamt. 
 
Öppet hus verksamheten är mycket uppskattad den erbjuds både i Hällefors och i 
Grythyttan, en omsorgstagare beskriver att den är så betydelsefull att denne tar sig 
även ner till Grythyttan för att träna. Ett gäng damer som började träna under öp-
pet hus har nu fått sällskap av sina respektive män.  
 
För att kunna erbjuda fler kommuninnevånare rehabilitering görs ibland uppehåll 
med individuella träningar. Då erbjuds möjligheten till hemrehabilitering för att 
bibehålla sina funktioner. Många som hade uppehåll från dagrehab med träningen 
hade så markanta försämringar i sina funktioner, därav fick verksamheten tänka 
till för att på bästa sätt möta behovet. Ensamma människor har inte potential alla 
gånger att träna själv hemma. 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg. 
Undernäring, munhälsa, fall och trycksår är viktiga områden för patienter inom så-
väl sluten vård och omsorg som inom primärvård, hemsjukvård och kommunal 
äldreomsorg. Syftet med Senior alert är att skapa en bra struktur och systematik för 
det förebyggande arbetet. Kvalitetsregistret finns tillgängligt via webben där varje 
person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och re-
sultat inom områdena fall, undernäring, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion.  
 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD, förekommer 
hos 90 % av alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden. 
Exempel på BPSD är t.ex. hallucinationer, motorisk oro, sömnsvårigheter, ångest 
och apati. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister. Syftet med registret är 
främst att minska BPSD och därigenom öka livskvaliteten för personen med de-
menssjukdom.  
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Arbetet med BPSD-registret bidrar till forskning och utveckling inom demensvår-
den. Alla enheter som ansluter sig till BPSD-registret utser ett multiprofessionellt 
team, som deltar i en 2,5-dagarsutbildning med fokus på BPSD, demenssjukdomar, 
bemötande, förbättringsarbete och praktisk träning i registret. Teamets uppgift är att 
driva registerarbetet tillsammans med enhetens övriga medarbetare. Olika yrkesrol-
ler har olika uppdrag, men alla är lika viktiga. 
 

I de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (SoS, 2017) 
anges att alla personer med demenssjukdom har rätt till bedömning av förekomst 
och allvarlighetsgrad av BPSD minst 1 gång/år. För att minska BPSD krävs det 
dock kontinuerliga uppföljningar/utvärderingar av insatta åtgärder för att säkerställa 
att dessa är korrekta.  Rekommendationen från BPSD-registret är att göra uppfölj-
ningar regelbundet och oftare än 1 gång/år, dels för att få en regelbundenhet i be-
dömningarna, men också för att arbeta in bättre rutiner och därigenom få en högre 
säkerhet och kvalitet i bedömningarna. Arbetet med BPSD-registret skapar en tyd-
lig struktur i en personcentrerad omvårdnad och personalen får ett gemensamt verk-
tyg som kan underlätta och förbättra både omvårdnaden och arbetsmiljön. 
 
Linden är en dagomsorgsverksamhet för personer med demensproblematik 
och är en del i kommunens utbud gällande anhörigstöd. På Linden ligger fokus på 
att ge ”gästen” en meningsfull stund. Det handlar om gott bemötande, struktur 
men också att gästen ska få en värdig stund utan att ställa krav. Något som också 
kan vara bra är att varje gäst ska erbjudas en bemötandeplan för vistelsen på Lin-
den. Många tror att det är viktigt att kunna erbjuda det som varit i gästens intresse 
sen tidigare, men det kan istället ge ångest om personen inte längre har samma 
förmåga vilket då istället kan bli en stor besvikelse. 
 

På Linden finns också Rosie, Rosie är en pigg liten Jack Russel, hunden männi-
skans bästa vän. Rosie har en förmåga att kunna läsa av gästerna om någon är ex-
empelvis ledsen, då hoppar hon genast upp i knät och gästen lugnas oftast av Ro-
sies närhet. En av gästerna tar gärna en promenad med Rosie. 
 

Det som kan vara svårt är när en gäst inte längre tillgodogör sig något av vistelsen 
och besked om avslut ska lämnas till närstående. Det är dock viktigt att ha en re-
gelbunden ärendegenomgång för att se till var och en av gästernas bästa men 
också att skapa utrymme för att kunna erbjuda andra möjligheten till att delta på 
Linden och ge avlastning för andra närstående. 
 
Palliativ vård kallas den vård som ges när det inte längre finns någon bot för den 
som är svårt sjuk och i stället inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så 
bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga 
stöd i deras sorgearbete.  
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Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där 
manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa 
vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar 
alla personer med sjukdom som inte går att bota.  
 
 
Processen för systematiskt kvalitetsledningsarbete 
Processer och rutiner är ledningssystemets grundläggande delar. Vårdgivaren ska 
identifiera, beskriva och fastställa de processer och rutiner som behövs för att 
säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verk-
samheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL upprätthålls. Kvali-
teten i hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säk-
ras. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård.  
 
Vårdgivaren ska även identifiera de processer där samverkan behövs för att före-
bygga att patienter drabbas av vårdskada. Det ska framgå av processerna och ruti-
nerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom pro-
cesserna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra 
vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänsten, enligt LSS och med myn-
digheter.   
 

För att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verk-
samheterna behövs ett ledningssystem. Ett ledningssystem är ett system för att 
fastställa principer för ledning av en verksamhet. Ledningssystemet gör det möj-
ligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på 
rätt sätt.  
 

Ledningssystem finns på kommunens intranät i form av processverktyget QPR. 
QPR består av ett flertal huvudprocesser med tillhörande rutiner. Systemansvarig 
för HSL är MA och systemansvarig för SoL är enhetschef på IFO. För varje pro-
cess och rutin som ska göras ska ansvarig chef utse nyckelpersoner och samman-
kalla en arbetsgrupp. Processer och rutiner som arbetats fram, lämnas till led-
ningsgrupp för beslut. Systemansvariga för QPR matar in de processer som en-
hetscheferna levererar. Enhetscheferna ansvarar för implementering av beslutade 
processer, rutiner och riktlinjer i verksamheten.  
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Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 
Riskanalys, handlingsplan och konsekvensbeskrivning utifrån patientsäkerheten ska 
göras vid förändringar i verksamheten och i samband med identifierade processer. 
Riskanalys ska göras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och 
som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs.  
 

- riskanalys har gjorts i samtliga av de utredningar som hanterats av MA 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan gjordes inför sommarsemestern 

för gruppen legitimerad personal 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan inför neddragning av vårdplatser 

på sjukhus sommaren har gjorts tillsammans av MA i norra länsdelen 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan gjordes utifrån hemtagningspro-

cessen 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan upprättades för extraordinära hän-

delser kopplat till patient/patienter 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan upprättades inför skydds och be-

gränsningsåtgärder 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan upprättades inför patients utskriv-

ning från sjukhus kopplat till riskfylld behandling i hemmet 
- riskanalys med tillhörande handlingsplan inför uppstarten av digital signe-

ring av HSL uppdrag 
 
 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 
Utifrån händelser som anmälts har interna utredningar gjorts som redovisats i 
kommunsstyrelsens välfärdsutskott, kommunstyrelsen eller myndighetsnämnden.  
 
Det handlar om bland annat: 
 Internredovisning kring brister i utförande 
 Klagomål och synpunkter gällande hälso- och sjukvårdsinsatser 
 Avvikelser kring internt samarbete 
 Avvikelser i vårdkedjan 
 Interna utredningar brister kring information 
 Intern utredning kring följsamhet av befintliga rutiner 
 Avvikelse kring narkotikahantering 
 Intern utredning kring delegeringsuppdrag 

 



 
 

  
 
 
   
  

25 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Verksamhetens ledning har ansvar för styrning och ledning av arbetet med inform-
ationssäkerhet, med stöd av IT-avdelningen. För att åstadkomma en god säkerhet 
krävs en helhetssyn på styrning av åtgärder, kravställning vid upphandlingar, kon-
troll, uppföljning och kontinuerlig förbättring.  
 
Legitimerad personal använder SITHS kort för säker inloggning i Pascal, NPÖ 
och Life Care.  

- rutin och riktlinje kring loggkontroll av åtkomst till journaluppgifter 
inom kommun (Viva) och till andra vårdgivare (NPÖ) 

- behovs- och riskanalys kring behörighet utifrån risk vid för liten åtkomst, 
risk vid för stor åtkomst och egenkontroll kring verksamhetssystem för 
legitimerad personal har upprättats 

- riskanalys och riktlinje för hur användandet av mobil dokumentation  
- riktlinje för hur Skype får användas vid vårdplanering 

 
Legitimerad personal som loggats under 2019, har inte otillbörligt varit inne och 
läst i journaler utan att ha haft en pågående vårdnära relation och med ett tillhö-
rande samtycke. Loggningen har skett slumpmässigt under året. Loggrapporter 
levereras varje månad från MCSS (digitalsignering), MA analyserar den rapporten 
vid varje leverans. Inget avvikande kan härledas till brott. 
 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  
Det strategiska målet ”Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är 
nöjda med vår verksamhet” 
 
Under resultat och analys beskrivs hur den kommunala hälso-och sjukvården bed-
rivs för att stödja måluppfyllelse för de patienter som bor i Hällefors och som in-
går i hemsjukvården. Aktiviteter som förväntas ge patienter rätt vård och omsorg 
och behandling, i rätt tid, på rätt plats och av rätt profession.  

- Tryggöra patienter och närstående som ingår i den kommunala hemsjuk-
vården. 

- Tillgodose hemsjukvårdspatienters rätt till att få årlig riskbedömning och 
insatta åtgärder för att minimera de eventuella risker som identifierats. 

- Ge rätt vård och behandling för de patienter som vårdas i livets slut för att 
minska oro och smärta. 

- Erbjuda patienter en BPSD skattning för att få en individuell bemötande-
plan upprättad 
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Hemtagningsprocessen 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2019 lämna i 
ersättning till regionen för vård av en hemgångsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård fastställs 
till 7 800 kronor för ett vårddygn. I budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats 
till utskrivningsklara patienter inom somatisk och psykiatrisk vård, ingen kostnad 
för köp av vårdplats skedde under 2019.  
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på hemgångsklara dagar efter det att den 
slutna vården har meddelat kommunen att patienten är hemgångsklar. Betalnings-
ansvaret inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskriv-
ningsklar överskrider tre kalenderdagar under en månad. Överskrids detta medel-
värde utgår betalningsansvar retroaktivt på individnivå för alla patienter som vår-
dats mer än tre kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
En trygg och säker process kring hemplanering från sjukhuset börjar redan vid in-
skrivning. Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den en-
skildes behov. Under 2019 har kommunen hanterat 281stycken utskrivningsplane-
rinar från slutenvården.  
 

 
 
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en förutsätt-
ning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda budgeten för 
betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats skedde under 2019. 
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Bilden enligt ovan beskriver genomsnittet för medelvårdtiden åren 2019 

- Orange linje visar genomsnittet för samtliga kommuners medelvårdtid. 
- Blå linje visar genomsnittet för Region Örebro läns medelvårdtid. 
- Grön linje visar genomsnittet för Hällefors medelvårdtid. 

 
Att ligga mellan 2,6 – 2,9 i medelvårdtid kan anses vara ett bra värde både ur 
ett patientsäkerhetsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Att vårdas på 
rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 
Antal SIP per 1 000 listade patienter 
 

 
I diagrammet enligt ovan kan utläsas att Hällefors ligger i topp med antalet SIP under 2019 och 
ett klart förbättrat resultat från föregående år. 
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Samordnad individuell planering SIP är patientens rätt till att vara delaktig i sin 
vård och planering. Patienten är huvudaktören tillsammans med övriga eventuella 
utförare. Hällefors har som synes flest antal SIP per antal listade patienter. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Delegeringsprocessen 
Det är viktigt att det är jämt fördelat med omvårdnadspersonal under varje sjuk-
sköterska för att det ska vara hanterbart och ge rätt förutsättning för sjuksköters-
kan. Det är alltid sjuksköterskan som bedömer om omvårdnadspersonalen har det 
som krävs för att få en delegering. Det är viktigt att sjuksköterskan känner sig 
trygg i delegeringsprocessen.  

När du kom hem från sjukhus, fick du då den hjälp du behövde? 

Var du med och planerade inför din hemgång? 
 

Känner du dig trygg i dina vård- och omsorgskontakter? 
 

Hällefors 
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Den som är delegerad ska inte bara kunna läsa och skriva utan samtala med pati-
ent och förmedla till sjuksköterskan vid misstanke om något är avvikande kring 
allmäntillståndet. Den som är delegerad ansvarar själv för att ha koll på hur länge 
delegeringen är gällande. I systemet MCSS finns möjlighet för medarbetare att se 
när delegeringen håller på att löpa ut, det ser även enhetschef och ansvarig sjuk-
sköterska.  
 
Medicinskt ansvariga i norra länsdelen har tillsammans identifierat ett flertal ris-
ker som finns kring delegeringsprocessen. Därför kommer det under 2020 att läg-
gas ett bör krav vid nyanställningar för att öka patientsäkerheten och skydda den 
legitimerade personalen. Till grund för detta kommer en riskanalys att lämnas till 
kommunala samverkansgruppen. 
 
Elever eller studenter som går under utbildning ska kunna få en prioritering i vika-
rierekryteringspoolen, dels för att få rätt kompetens till verksamheten men det är 
också ett sätt att stimulera till utbildning, det ska vara lönsamt att vidareutbilda 
sig. Praktiken som eleverna ska genomföra är också viktig, trenden är att validera 
bort praktiken vilket inte är ok. Målsättningen med praktikperioden är att den stu-
derande ges möjlighet att tillämpa sitt teoretiska kunnande i praktiken. En prak-
tikperiod medför nyttiga arbetserfarenheter kring värderingar, bemötande och ge-
nom mötet i olika omvårdnadssituationer vilket främjar till en fördjupad yrkes-
kompetens. MA lägger stor vikt på den praktiska delen som ingår i varje utbild-
ning för att stärka kvaliteten inom vård- och omsorg. Finns kompetensen hos om-
vårdnadspersonalen finns sällan hinder för delegering. 
 
I omsorgens verksamhet finns många vikarier som inte har utbildning, det är vik-
tigt att det finns en kompetensutvecklingsplan för att säkerställa framtida rekryte-
ring.  
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Det är inte jämt fördelat mellan de 14 sjuksköterskor som finns i verksamheten. 
Här behövs en bättre fördelning för att ge de förutsättningar som krävs för att 
känna sig trygg som sjuksköterska och att kunna ge rätt stöd till omvårdnadsper-
sonal i delegeringsprocessen.  
 

Läkemedelsprocessen 
Vårdgivaren har säkerställt att de uppgifter som finns dokumenterade i patientens 
journal är tillgängliga på ett överskådligt sätt för den hälso- och sjukvårdspersonal 
som är behörig att ta del av uppgifterna. Det finns en strukturerad, samlad och 
tillgänglig läkemedelsinformation vid ordination och hantering av läkemedel som 
är nödvändig för att bibehålla en god patientsäkerhet.  

På bilden enligt ovan visas statistik uttagen 190601 – 191231 visar att 91 % av patienterna fick 
sina läkemedel i tid och 9 % fick sina läkemedel under samma dag. Dessa 9 % som fick läemedlet 
samma dag hade en genomsnittstidsavvikelse på 6 minuter. Under dessa sju månader hanterades 
85 511 hsl insatser. 

 

Processen för rehabilitering och förebyggande vård 
Hemsjukvårdspatienter har rätt till att få en riskbedömning gjord ska vara en 
självklarhet. Varje chef ansvarar för att riskbedömningar blir gjorda för patien-
ter som ingår i dennes ansvarsområde. Legitimerad personal ansvarar för att 
sätta in en eller flera åtgärder för de risker som visat sig och följa upp dessa. 
 
Team - en framgångsfaktor i arbetet med att riskbedöma patienter  
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Antal utförda riskbedömningar i hemtjänsten 2018-2019 

 
 
 

 
 
Område 1 där har fyra patienter fyra identifierade risker och sex patienter har 
tre identifierade risker, de största riskerna är risk för fall och munohälsa. Hypo-
tetiskt sett är det tio patienter som är multisjuka och som bör bo på särskilt bo-
ende inte trygghetsboende. Munohälsan är hög på område 1 vilket kan vara en 
effekt av att många vikarier varit outbildade under året 2019 när arbetsbelast-
ningen var hög på trygghetsboendet och behovet av extra personal var stort.  
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Område 2 har inte erbjudit patienter inskrivna i hemsjukvården rätten till att 
riskbedömmas. Område Kyller har riskbedömt ett fåtal patienter men saknar 
åtgärder på några identifierade risker. En patient hade fyra identifierade risker. 
Område Centrum har inga utförda riskbedömningar, vilket är allvarligt för om-
råde 2. 
 

 
 
Område 3 behöver också arbeta mer fokuserat med att erbjuda patienter risk-
bedömningar för att kunna arbeta förebyggande för att undvika skada och onö-
digt lidande.  
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Antal utförda riskbedömningar SÄBO Fyrklövern och Nya Björkhaga 
 

 
 
På bilden ovan beskriver ett bra arbete med riskbedömning på Fyrklövern 2018 
och ett omvänt resultat 2019. På Fyrklövern finns fler boendeplatser än på Nya 
Björkhaga så bilden är missvisande. Bra resultat för Fyrklövern är 38-40 och 
Nya Björkhaga 18-20.  
 

 
 

Processen är tungrodd. På Fyrklövern har riskbedömningar gjorts men inte regi-
strerats pga. avsaknad av administratör, ny har utsetts. Det är viktigt att chefen är 
med i arbetssättet, att identifiera eventuella risker som patienter kan tänkas ha och 
därefter göra åtgärder, den dokumentationen sker i Viva i vårdplan.  
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Nya Björkhaga avdelningsvis 
 

 
 

De risker som identifierats har fått åtgärder insatta för att motverka risk. Den risk 
som är störst dvs att flest patienter har risk för undernäring och fall. Två patienter 
på Nya Björkhaga har alla fyra risker och sex personer har tre risker, vilket kan 
förklaras med att det är multisjuka patienter som är i behov av mycket insatser. 
Nya Björkhaga, enligt diagrammet framgår det tydligt hur arbetet har förbättrats 
från 2018. I vissa åtgärdsplaner finns brister i uppföljningarna, huvuduppdraget 
för sjuksköterskan och arbetsterapeuten är att sätta in adekvata åtgärder och att 
göra regelbundna uppföljningar tillsammans med omsorgspersonal och chef. 
 
Jämföraren - Kolada 

2016 2017 2018 2019
Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%) 7,8 8,1 7,8 6,6
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%) 15,3 13,6 5,4 3,9  
 

 
 

  
  

 
Enligt resultat från inrapporterat data kan det klart och tydligt utläsas att det finns 
ett stort utvecklingsområde när det gäller hemsjukvårdspatienter i ordinärt bo-
ende. Där behövs en tydlig styrning och ansvarstagande av ansvarig enhetschef. 
 

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att 
visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal 
rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa 
resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul 
färg. 
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Antalet registreringar i BPSD registret 2017-2019 (hela verksamhet-
en) 

 

 
Antalet personerregistrerade i BPSD registret per område 
 

 
 
Procentuellt utifrån antalet patienter och utförda skattningar erbjuder Nya 
Björkhaga 72%, Fyrklövern 11%, Område 1 0%,  Område 2 14%,  och Område 
3 23%. Bra jobbat Team Nya Björkhaga (enhetchef, sjuksköterska, 
arbetsterapeut och omvårdnadspersonal) 
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Avdelningar på SÄBO Fyrklövern och Nya Björkhaga 
 

 
 
Skattningen leder till att en bemötandeplan upprättas som vägleder personalen i 
det dagliga arbetet i mötet med patienterna. 
 

 
 
I diagrammet visas antalet registrerade personer i Hällefors samt antalet registre-
ringar inkl. uppföljningar. Antalet registreringar bör vara högre än antalet perso-
ner, vilket är positivt och innebär att man arbetar kontinuerligt med uppföljningar.  
Bemötandeplan ger en enkel beskrivning av hur just den här personens behov av 
att bli bemött och vad som är viktigt att tänka på. Att arbeta utifrån en bemötan-
deplan innebär att alla gör lika. Det kan vara många medarbetare men det blir en 
form av kontinuitet relaterat till att alla göra samma saker och i samma ordning, 
vilket är viktigt för personer med demensproblematik. 
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En arbetsterapeut och en sjuksköterska är certifierade utbildare i BPSD, under 
2019 har de utbildat 36 personer. På ärendegenomgång tas det upp om det finns 
någon patient som har BPSD symtom. Därefter bestäms ett datum för skattning, 
efter skattningen ska administratören se till att personalen informeras och att de 
läser bemötande planen och åtgärden och arbetar efter den, sjuksköterska sätter in 
de insatser som behövs. 
 
Vid utvärdering av effekten av bemötandeplaner där en av åtgärd har varit pro-
menad påvisas att patienten/omsorgstagaren har ett minskat behov av personal-
resurser, larmar mindre frekvent och att patienten/omsorgstagaren är lugnare. 
å Fyrklövern  
Förbättringsarbete kan bedrivas inom olika områden och målgrupperna varierar. 
För en verksamhet inom äldreomsorgen, t.ex. ett särskilt boende, där är det viktigt 
att alltid arbeta med att förbättra resultat på individnivå (för den enskilda patien-
ten). Förmågan att leda och att få alla att känna sig delaktiga i ett förbättringsar-
bete kräver en närvarande chef. Som chef kan man inte bara nöja sig med att upp-
drag har delats ut, utan förutsättningen för att ett förbättringsarbete ska fortsätta är 
att det systematiskt uppmärksammas och att medarbetarna vet om det.  
 
Genom att ta fram resultat och data och att lära sig att jämföra, tolka och att dra 
slutsatser av statistiken, skapas förutsättning för att finna områden inom verksam-
heten att förbättra och att arbeta vidare med för att öka kvalitén på arbetet. 
 
I en lärande kultur behövs en ledare som motiverar och hjälper sina medarbetare 
att arbeta mot samma mål och att se en tydlighet i sina uppdrag. Det behövs till-
fällen att mötas och det behövs intresse och återkoppling. Alla medarbetare har 
unika kunskaper inom sitt område och kan bidra med olika perspektiv på möjliga 
lösningar. 
 
 
Palliativa registret 
Det är vård som inte syftar till att bota eller förlänga livet, utan har som mål att 
göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt. Här ingår också att ge 
anhöriga stöd i deras sorgearbete. I denna rapport visas bland annat indikatorerna 
”Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård” och ”Smärtskattning under 
sista levnadsveckan”, som båda visar på en tydlig uppåtgående trend. 
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I spindeldiagrammet för Hällefors finns förbättringsområden som att dokumentera 
munhälsobedömning och smärtskattning sista levnadsveckan. Dokumenterat bryt-
punktsamtal ligger inom regionens ansvarsområde. 
 
 

 
 
 
2019 har de båda utvecklingsområden från 2018 förbättrats något men det finns 
fortfarande mycket kvar att jobba med.  
Att påvisa goda resultat högre än målvärdet för mänsklig närvaro vid dödsögon-
blicket, inga trycksår och läkemedel mot smärta, oro och ångest känns bra. Men 
det är också viktigt att lägga stor vikt vid att förbättra resultat som inte når mål-
värdet 
 
Se bilden enligt nedan; 
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Kvalitetsindikator Målvärde Resultat

Dok. brytpunktssamtal 98 47,1

Ord. inj stark opioid vid

smärtgenombrott

Ord. inj 
ångestdämpande

vid behov

Smärtskattats sista 
levnadsveckan 100 23,5

Dok. 
munhälsobedömning

sista levnadsveckan

Utan trycksår (kategori 
2–4) 90 100

Mänsklig närvaro i 
dödsögonblicket 90 94,1

98 100

98 100

90 29,4

 

 
Processen för systematiskt kvalitetsledningsarbete 
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), gjorde en tillsyn för att granska kom-
munstyrelsens systematiska kvalitetsarbete utifrån bestämmelserna i Socialstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:9) om ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete under 2019. IVO uppmärksammade inte några brister inom 
de områden som tillsynen omfattade och avslutade ärendet. 

 

Egenkontroll 
Utifrån framtagen checklista av MA med givna kontrollområden varje enhetschef-
ansvarar för att redovisa arbetet med egenkontrollen. 
 
Basala hygienriktlinjer och arbetskläder 
Två utsedda sjuksköterskor med ansvarsåtagande kopplat till området hygien har 
under 2019 varit ute på två oanmälda inspektioner.  Det som framkom under in-
spektionen var att omvårdnadspersonalen satte på sig handskar innan arbetet hos 
patienter/omsorgstagare, dessa handskar var på under hela tiden personalen utförde 
någonting i ”rummet”, exempelvis inte bytte handskarna mellan olika moment, 
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tvättade patienten och hade sen samma handskar på vid bäddning av säng och/eller 
drog upp persiennerna. 
 
Under 2019 har inga hygienronder genomförts. Egenkontroller gällande basala 
hygienrutiner har utförts. Några ur varje personalgrupp har utfört egenkontroller 
genom att under två veckors tid observera hur deras arbetskamrater följer basala 
hygienrutiner. Resultatet har sedan diskuterats på enheten. Vård- och omsorgs-
boende har en handcheck (Med ljus) i utbildningssyfte för att kontrollera att 
händerna är helt rena efter att de rengjorts med handsprit. Båda vård- och om-
sorgsboende har hygienombud på sina enheter. 
 
Kontroll moment kring följsamhet hygien och utbildning/handledning bör för-
bättras under 2020, det handlar främst om okulära kontroller på vård och om-
sorgsboende och handledning i vård situationer. 
 
Dokumentation patientjournal 
AU124 – Upprättande av samordnad individuell plan, AV027- Ordination och 
uppföljning av pågående läkemedelsbehandling, QX066 - Vård i livets slut-
skede några av de sökord som har granskats. Det visar sig att sjuksköterskorna 
skriver på olika sätt vilket gör det svårt att kunna följa och att det är missvi-
sande i statistiken som levereras till Socialstyrelsen. 
 
Arbetet med individuella vårdplaner och rehabplaner är ett arbete som den legi-
timerade personalen har god kontroll på. Bedömning av dubbelbemanning gör 
arbetsterapeuten utifrån framtagen rutin likaså ansvarar för uppföljning och 
dokumentationen kring den. Under året har omvårdnadspersonal ifrågasatt pro-
fessionens bedömning vilket inte anses vara korrekt. 
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Det brukar pendla mellan 220 – 260 patienter som är inskrivna i den kommunala 
hemsjukvården. Patienterna som är inskrivna har dock mer vårdkrävande sjuk-
domstillstånd än tidigare, vilket ställer allt högre krav på Sjuksköterskans kompe-
tens. 
 
Buffert förråd och narkotikakontroll 
Läkemedelsprocessen har riskbedömts och flera risker kring processen har identi-
fierats och som resulterats i flera åtgärder/förändringar. En av åtgärderna som 
kvalitetssäkrar del av processen är upprättandet av ansvarsområden/ kontrollmo-
ment för utsedd sjuksköterska. Exempelvis kontrollansvar kring buffertförråd, un-
der 2019 har kontrollrapport skickats till MA varje månad och uppföljningen gäl-
lande inspektionen gjord av MA anses vara tillfredställande.  
 
Den externa kontrollen av buffertförråden har inte fungerat överhuvudtaget under 
2019. MA i norra länsdelen ska tillsammans revidera protokollet för extern kon-
troll men också göra flygande inspektioner tillsammans vid fyra tillfällen under 
2020 oklart vilka förråd som ingår i inspektionen. 

Narkotikamodul tvingar medarbetaren att kontrollera antalet tabletter som är nar-
kotikaklassade innan överlämnande. Systemet har möjlighet till loggning som an-
svaras av MA tillsammans med två utsedda sjuksköterskor. 

 
Medicintekniska produkter 
I verksamhetssystemet Viva finns en hjälpmedelsmodul som hanterar samtliga 
omvårdnadshjälpmedel. En förteckning över vad som finns, det vill säga vilka 
hjälpmedel som är förskrivna och vilka som finns på lager. Till vilken patient 
hjälpmedlet är förskriven till, ansvarig förskrivare, vilka tillbehör, vilken modell, 
besiktad, ansvaret ligger på förskrivaren att använda förteckningen i Viva.  
 
Under 2019 ansvarade kommunens hjälpmedelsombud att lägga upp hjälpmedel i 
verksamhetssystem det som tidigare dokumenterats i ett fristående kartotek. Kon-
troll/besiktningar av personlyft och sängar görs av utsedd och utbildade personer. 
Under 2019 har 19 sängar besiktigats av 190 omvårdnadssängar. 40 golvlyftar och 
51 taklyftar har besiktigats. Omvårdnadssängar ska besiktigas vartannat år och lyf-
tar varje år. Önskvärt är att upprättad kontrollplan, modulen i viva även hanterar 
när ovanstående hjälpmedel är besiktade.  
 
Även sjuksköterskorna bör använda modulen som finns i Viva för att ha kontroll 
på bladder Scan, blodtrycksmätare, blodsockermätare etc. var de finns och när de 
ska kalibreras osv. Det har påtalats under lång tid det bör vara klart under 2020. 
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Teamarbete 
Under året har uppföljningsarbetet kring interna teamarbetet följts upp och revide-
rats vid ett flertal tillfällen. Processkartläggning har varit viktigt för att tydliggöra 
följsamheten i vad som kan tyckas vara självklart men ändå fallerar, ansvaret som 
varje profession har känns viktigt följa. Fortfarande finns brister i kommunikation 
mellan olika professioner som påverkar beslutsgången negativt. Teamarbetet på 
Nya Björkhaga fungerar bättre än på övriga områden.  
 
Att med stor ödmjukhet se på arbetet som utförs och att det alltid finns mer att lära 
är viktigt att tänka på. Vad har hänt som inte borde ha hänt, utmaningar och pro-
blem löses tillsammans. Det skapar bra team och glädje i arbetet. Oavsett profess-
ion arbetas det med siktet inställt på gemensamt mål. Ingen dag är den andra lik 
och utvecklingen till att vårda svårt sjuka människor i det egna hemmet, gör att 
personalen behöver få kompetens för att möta framtiden. 
 
Nutrition 
För att minimera nattfastan skulle lättare lunch kunna serveras medan huvudmålet 
skulle vara middag. Omsorgen ansvarar för måltidssituationen dvs. mat hantering-
en från kantin till måltidsmiljön.  
 
Det är inte bara matens innehåll och smak som påverkar hur man upplever en mål-
tid. Många faktorer har betydelse, till exempel miljön där maten serveras, hur man 
blir bemött av den som serverar maten och hur maten presenteras på tallriken. 
Måltidssituationen kan förbättras genom att upprätta/revidera rutiner kring serve-
ring. Varför inte fotografera och göra bilder på tillbehör som ska serveras till olika 
måltider. Genom att lyfta maten och måltidens betydelse minskas risken för un-
dernäring och depression.  
 
”IVA hutt” som Nya Björkhaga infört det borde andra enheter ta efter, att lära av 
varandra, ta del av goda exempel är viktigt. 
 

Avvikelser 
Antalet avvikelser kopplat till fall har minskat vilket kan härledas till det förebyg-
gande arbetet som verksamheten bedriver. Genom att ta ansvar för att riskbedöma 
alla patienter som ingår i den kommunala hemsjukvården kommer siffran troligt-
vis att minska ännu mer. 

Fallolyckor är de olyckor som leder till flest dödsfall i Sverige. Orsakerna till att 
äldre faller brukar vara relaterade till minskad muskelstyrka, balans, gångsvårig-
heter, syn, reaktionsförmåga och läkemedelsbehandling.  
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Att förhindra fall kan förebyggas med träning, säkerhet i miljön, översyn av läke-
medel och hjälpmedel. Registrering av fallolyckor sker genom avvikelserapporte-
ring i verksamhetssystemet Viva. Alla HSL uppdrag bör läggas in i den digitala 
signeringen det innebär att all rehabilitering och träning kan följas på ett enkelt 
och naturligt sätt. 

Antalet fall har minskat över tid vilket känns bra 

 
 
En önskan finns om skapa ett team för att arbeta strukturerat med fallförebyg-
gande åtgärder. Gruppens medlemmar bör vara två arbetsterapeuter och någon av 
omsorgens ”ruskor”(rehab-undersköterskor). Syfte med teamet – uppdrag för de 
patienter som har en upprepande fallproblematik  
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Läkemedelsavvikelserna har ökat markant under 2019, några orsaker kan vara att 
det har varit många outbildade vikarier och en hög vårdtyngd. Vikarier kunde inte 
delegeras pga. okunskap vilket i sin tur ledde till ökad arbetsbelastning och stress 
för ordinarie personal. Andra halvåret gick hemtjänsten över till digital signering 
vilket bör ge ett annat resultat 2020 när det gäller avvikelser kring HSL uppdrag. 
 
Professionellt analysteam granskar avvikelse utredningar 
Riskanalys som uppnår 8 poäng eller mer ska utredas av utsedd enhetschef eller 
MA och rapporteras till Myndighetsnämnd. För att förbättra kvalitén på utred-
ningar (8 poäng eller mer) har professionellt analysteam upprättats under 2019. 
Teamet består av utsedda personer (chef + omvårdnadspersonal hemtjänst, chef + 
omvårdnadspersonal särskilt boende, sjuksköterska, arbetsterapeut, MA) som träf-
fas en gång i kvartalet, om någon av utnämnda personerna har förhinder ansvarar 
den personen för att leverera skriftliga synpunkter på de underlag som ligger till 
grund för mötet. De finns inga utsedda ersättare. För utredning används Lex mo-
dul, ett fristående program i verksamhetssystemet för att säkerställa informations-
säkerheten. 
 
Uppdraget går ut på: 
- Att kritiskt granska interna utredningar och analyser som gjorts under 

året med syfte att öka kvalitén kring utredningar 
- Att granska utredningar och identifiera eventuella trender eller mönster 

med syfte att synliggöra utbildningsområden 
 

Avvikelse i vårdkedjan 

 
 

Hällefors har skickat 5 avvikelser i vårdkedjan av 30 till Regionen (vårdcentral och sjuk-
hus) 
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Avvikelse i vårdkedjan från Regionen till berörd kommun har 2 av 37 skickats till 
den kommunala hemsjukvården i Hällefors. De avvikelser som figurerat finns att 
ta del av nedan. Slutsatsen är att det finns ett bra samarbete gällande kommunikat-
ion mellan kommunens koordinator, primärvårdens vårdsamordnare och utskriv-
ningssamordnare från Regionen. 
 
Beskrivning av inkomna avvikelser i vårdkedjan. 
 
Brister i läkemedelshantering: 
− Läkemedelslista vid hemskrivning stämmer inte med gamla listor, saknas 

information om läkemedelsändring 
− Patient som blivit insatt på insulin under vårdtiden, skickas hem utan hjälp-

medel för diabetesbehandling eller recept 
− Läkemedelsförändringar som ej rapporterats till sjuksköterska i hemsjuk-

vården. Ingen skriftlig dokumentation skickades med, ingen dokumentation 
i NPÖ 
 

Brister i omvårdnad: 
− Vid hembesök efter att patienten kommit hem från avd hittas en PVK  
− Patient skickas från boende med liggande transport utan ytterkläder, 

strumpor och skor. Minus 6 grader utomhus, patienten kall och frusen vid 
ankomst till akm 
 

Brister i organisation: 
− Kommunen ringer upp och säger att de endast kan ta emot patienten under 

förmiddagen annars dagen därpå pga. att personal har APT 
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Brister i informationsöverföring: 
− Saknar vårdbegäran på patient som skickas in till akm med hemtjänst och 

hemsjukvård  
− Medicinlista på fel patient medskickad in till akm  
− Bristande bedömning och överrapportering från personalen på boendet till 

ambulanspersonalen. Vitalparametrar ej kontrollerade vilket leder till en 
nedprioritering av ambulanstransport  

− Forcerad samverkan i vårdkedjan som inte har patientens bästa i fokus 
− Patient skickad hem utan att den medicinska rapporteringen är klar och 

överförd. Trygg hemgång har brustit. 
  

Brister i bemötande: 
− Ambulanspersonalen brister i bemötande, ifrågasätter varför ambulans be-

ställts. Anhöriga hör troligen samtalet.  

 

Klagomål och synpunkter 
- Klagomål och synpunkter från närstående kring personalrekrytering 
- Klagomål och synpunkter kring kostnader för vård- och omsorg 
- Klagomål och synpunkter gällande tidsbrist vid utevistelse 
- Klagomål och synpunkter gällande personalens bemötande 
 

Händelser och vårdskador 
Den gemensamma nämnaren som hypotetiskt sett kan vara en bidragande orsak 
till händelser som kan leda till vårdskador är brister kring information, kommuni-
kation och dokumentation. Där kan verksamheten behöva förbättras. 
 

Riskanalys 
Den största identifierade risken under året är sommaren och semestern. Då halv-
eras den ordinarie personalen och vikarier anställs som ersättare. Bemanningen 
de senaste åren har varit problematisk för omsorgen.  
 
MA och enhetschef har arbetat med en ”Semester planerings grupp” med syfte att 
planera och säkerställa sommaren 2019 fokus patientsäkerheten och arbetsmiljön 
för medarbetarna. Gruppen bestod av medarbetare inom hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende. 
Gemensamt identifierades flera förbättringsområden som resulterade i nya 
checklistor allt ifrån ”att vara ny på jobbet” till ”handledarens uppdrag” en tids-
linje för planering gjordes och andra dokument kopplat till sommar introdukt-
ionen reviderades av medarbetarna själva.  
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När det handlar om baspersonalen ersätts varje person, stora delar av vikarierna 
saknade kompets, ingen erfarenhet av vårdarbete och dålig/ingen datavana, vilket är 
en stor risk i sig. Ett allvarligt problem har varit personal med språksvårigheter. De-
legeringar har inte kunnat utföras i den utsträckning som krävs relaterat till språk-
svårigheter som kan leda till risker för patientsäkerheten, vilket resulterat till att den 
ordinarie personalen eller vana vikarier fått ökad arbetsbelastning under sommaren.  
 
Resultatmål 
Antalet avvikelser har minskat – Måluppfyllelse ej uppnått 
Antalet riskbedömningar ska ha ökat – Måluppfyllelse ej uppnått 
Antalet registrerade BPDS skattningar ska ha ökat – Måluppfyllelse ej uppnått 
Antalet genomförda SIP ska ha ökat – Måluppfyllelse uppnått 
 

Mål och strategier för kommande år 
 

Att vara en attraktiv arbetsgivare – arbetsplats -  
 
Öka delaktigheten och medinflytande utifrån ansvarsområde 
För att öka förståelsen för patientsäkerhetsarbetet är det viktigt att bjuda in till 
ökad delaktighet. 

 
Tydliggöra ansvaret för den legitimerade personalen och medvetandegöra för 
andra grupper 
För att öka förutsättningarna för den legitimerade gruppen att arbeta utifrån deras 
ansvarsområde (hälso- och sjukvård). Med hänsyn till ökat tryck på inskrivning i 
den kommunala hemsjukvården och den låga grundbemanningen arbetsterapeuter 
och sjuksköterskor är det ett viktigt att respektera professionen ansvarsområde. 
  
Arbetsmiljö och patientsäkerhet hör ihop, det är viktigt att både arbetsterapeuter 
och sjuksköterskor har en bra arbetsmiljö. Kommunstyrelsen ansvarar för att en 
god och säker vård utförs under dygnets alla timmar, till det krävs en stabil verk-
samhet och en tydlighet. 
 
Fokusera på förebyggande arbete att våga satsa för att vinna – 
öka samverkan 
 
Andra möjligheter – andra arbetssätt – använda de resurser som finns 
Bristen på personal med kompetens är ett faktum, därför krävs det att arbeta stra-
tegiskt med den personalstab som finns.  
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Möjlighet för undersköterskor till vidareutbildning och specialisera sig inom spe-
cifika områden som demens mm. Ide kan vara att undersköterskor som arbetar 
någon form av skiftgång, för att både vara resurs för sjuksköterskorna och samti-
digt minimera gruppen hos de mest sjuka äldre för att förbättra kontinuiteten. Ex-
pertgruppen ”kvalitetsundersköterskor” tas fram genom frivillig intern ansökan, 
utsedda personer får internutbildning av kommunens sjuksköterskor, samt lönetill-
lägg, kopplat till person till uppdraget.   
 
Genom ovanstående strategier kommer säkerheten kring patienten att kunna till-
godoses samtidigt som arbetsmiljön för den legitimerade personalen kommer att 
förbättras. Kontinuerliga planeringsdagar med gruppen legitimerad personal för 
att tillsammans analysera resultat lägga upp nya strategier. Framgångsfaktorer 
är, tydlig ansvarsfördelning, delaktighet, ömsesidig respekt, delad kunskap och 
information, ha en god kollegial relation, följa upp, utvärdera och arbeta målfo-
kuserat. 
 
Enligt senaste rapporten från SKL 1 april 2019;  
 
”Kompetensförsörjningen är vården största utmaning, det är nödvändigt att för-
ändra organisation och arbetssätt.  
 
De kommande åren kommer gapet mellan tillgång på arbetskraft och efterfrågan 
på välfärdstjänster att växa ytterligare. Och gapet kommer inte att kunna stängas 
enbart genom att utbilda och rekrytera fler. Vi behöver möta vårdens kompetens-
försörjningsutmaning med kompletterande åtgärder.  
 
Det krävs förändringar i hur verksamheterna organiseras och i medarbetarnas 
arbetssätt. Det handlar bland annat om att utnyttja digitaliseringens möjligheter 
ännu bättre, att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper, se över yrkesrol-
ler och satsa ännu mer på kompetensutveckling och utbildning”. 
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Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovårdens 
medicinska insats 2019, dnr KS 20/00060 
 
Beslutsunderlag 
SFS 2010:659  
SOSFS 2011:9  
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Hällefors 
kommun år 2019, 200103 
 
Ärendet 
Vårdgivare för den sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan är 
kommunstyrelsen i Hällefors kommun. Vårdgivaren ansvarar för att 
enhetschef för elevhälsan utses. Om denne inte innehar fullgod medicinsk 
kompetens, utses en skolsköterska som MLA (medicinskt ledningsansvarig) 
för att bistå enhetschef i dessa delar av ledningsuppgifter. Enhetschef för 
Elevhälsan i Hällefors kommun har fullgod medicinsk kompetens för 
uppdraget. 
 
En patientsäkerhetsberättelse ska senast den 1 mars årligen upprättas, enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Ansvarig för upprättande av 
patientsäkerhetsberättelsen är enhetschef för elevhälsan.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2019 innehåller: 
 
- Verksamhetens mål för patientsäkerhetsberättelsen 
- Ansvar för patientsäkerhetsberättelsen 
- Rutiner för egenkontroll samt viken egenkontroll som genomförts 

under året 
- Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 
- Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
- Rutiner för händelseanalyser 
- Samverkan för att förebygga vårdskador 
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och 

synpunkter 
- Sammanställning och analys 
- Samverkan med patienter 
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- Resultat 
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
En väl fungerande elevhälsa har en positiv påverkan på folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för 
Hällefors kommun år 2019. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hemmasittare och mätning av den 
statistiken, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om det förebyggande arbetet för att 
förhindra hemmasittare, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter 
Wiker. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om familjesamverkansteamet, vilket 
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M), Johan Stolpen 
(V) och Maja Loiske (V). 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för 
Hällefors kommun år 2019. 
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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 
Verksamhetens mål är att bedriva en god och säker vård där risker tidigt 
identifieras, för att förebygga och minimera vårdrelaterade skador och 
att sträva efter ett enhetligt patientsäkerhetsarbete mellan länets kom-
muner. 
 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
Vårdgivare för den vårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan, är 
kommunstyrelsen i Hällefors kommun. Vårdgivaren ansvarar för att 
enhetschef för elevhälsan utses. Vårdgivaren ska dokumentera hur det 
organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 
verksamheten. 
 
Enhetschefen ansvarar för att alla medarbetare i elevhälsan, har rätt 
kompetens, får fortbildning och har ansvar och befogenheter för att 
kunna bedriva vård av god kvalitet. Enhetschefen är den person som 
såväl tillsynsmyndighet, elever, vårdnadshavare och personal ska kunna 
vända sig till i frågor gällande verksamheten. Enhetschefen planerar, 
leder, kontrollerar, dokumenterar och redovisar verksamhetens resultat 
bland annat genom att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse, 
som delges vårdgivaren. Enhetschefen har även ansvar att uppdatera 
och utveckla lokal metodpärm, utifrån Örebro kommuns metodbok för 
Elevhälsans medicinska insatser och att hantera avvikelserapporter och 
utifrån dessa göra analyser och vidta lämpliga åtgärder t.ex Lex Maria 
anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
 
Enhetschef tillsammans med berörd personal är ansvarig för att infor-
mera elev och vårdnadshavare om en vårdskada inträffat. 
 

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som 
genomförts under året 
SOSFS 2011:9 5 kap. 2§ 
Ett systematiskt kvalitetsarbete görs genom användande av ”Kvalitets-
mått för Elevhälsans medicinska insats”(utgiven av Riksföreningen för 
skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen) i samarbete mellan 
verksamhetschef och skolsköterskor. 
Elevhälsans medicinska enhet upprättar årligen en verksamhetsberät-
telse, där arbetet under det gångna läsåret redovisas. En verksamhets-
plan upprättas och revideras vartannat år och ligger sedan som grund 
för elevhälsans medicinska insatser. 
 
Enligt lokala instruktioner genomförs en gång om året en genomgång 
av läkemedel som skolsköterskor enligt delegering av skolläkare, får 
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beställa från Apotek och tilldela elever enligt generell ordination, vid 
behov. 
 
Hälsosamtal hålls årligen med alla elever i förskoleklass, åk 4, 7 och 
första gymnasieåret. Dessa utgår från hälsoenkäten ELSA (elevsamtal 
sammanställt och analyserat) vilken elever och vårdnadshavare (ej 
gymnasieelevers vårdnadshavare) separat besvarar. Dessa enkäter är 
gemensamma för hela Örebro län i ett samarbete mellan Region Örebro 
och länets kommuner. Enkätsvaren (avidentifierade) skickas därefter till 
en gemensam databas, där analys görs och tabeller och statistik återges 
till elevhälsans medicinska insats, för vidare återgivning till berörda, så 
som politiker, vårdnadshavare och pedagoger. 
 
Genom egenkontroll följs kontinuerligt (1 ggr/v) temperaturkurvor i 
kyl, för förvaring av vacciner. Inga temperaturavvikelser har förekom-
mit under året. 
 
Av säkerhetsskäl är två skolsköterskor delaktiga i lokalen (eller angrän-
sande rum) vid vaccinering av elever. 
 
Rapport av givna vaccinationer dokumenteras och skickas elektroniskt 
till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister, i anslutning till vacci-
neringen. 
 
Genomgång av läkemedel, vaccin och omläggningsmaterial görs regel-
bundet för kontroll av förbrukningsdatum och kasseras efter utgångsda-
tum. 
Kasserade sprutor och kanyler skickas regelbundet för destruktion. 
 

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
Nätverket för verksamhetschefer för elevhälsan i länets kommuner, träf-
fas två gånger per termin och då diskuteras gemensamma arbetssätt, 
avtal och överenskommelser bl. a mellan regionen och länets kommu-
ner. Dessa möten protokollförs. 
En referensgrupp bestående av skolsköterskor med medicinskt led-
ningsansvar (MLA) i länet, träffas två gånger per termin och då diskute-
ras arbetssätt, metoder, vårdkvalitet och gemensamma förbättringsme-
toder samt andra aktuella ämnen. Medverkar på dessa möten gör även 
skolöverläkaren i Örebro. 
Dessa möten protokollförs och återförs sedan till den egna organisat-
ionen för verkställande. 
Skolsköterskorna i länets norra kommuner har gemensamma möten två 
gånger per år. Då tas bland annat frågor om patientsäkerhetsarbete upp. 
 
En skolsköterska ingår i ett nätverk i norra länsdelen i samarbete med 
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Barn- och ungdomsmottagningen på Lindesbergs lasarett, Viktiga Barn, 
gällande barn med avvikande viktkurvor. 
 
Lokal metodbok finns tillgänglig för skolsköterskor. Denna uppdateras 
av enhetschefen årligen. Den lokala metodboken bygger på metodbok 
för elevhälsans medicinska insatser i Örebro kommun, men utifrån lo-
kala förutsättningar. 
Under detta år har arbetet med den lokala metodboken inte genomförts, 
då metodboken är flyttad från Regionen till Örebro kommun. Elevhäl-
sans medicinska enhet (EME) i Örebro har övergått i flyttat från Reg-
ionens lokaler till Myndighetsavdelningen i Örebro kommun. 
 
Elevhälsans medicinska enhet i Hällefors har regelbundna verksam-
hetsmöten där verksamhets- och patient-säkerhetsfrågor (avidentifie-
rade) dryftas.  
 
Skolsköterskorna har under året deltagit i olika temadagar, tillsammans 
med skolläkare och skolsköterskor i Örebro län. 
 

 
Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
Skolsköterskorna har regelbundna verksamhetsmöten där de regelbun-
det diskuterar risker, händelser och förbättringar av verksamheten.  

 

Rutiner för händelseanalyser 
SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 
Skolsköterskorna arbetar under eget yrkesansvar och vid händelser som 
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, skrivs en avvikelser-
apport (blanketter för detta finns i lokal metodpärm) och en händelse-
analys görs.  
Enhetschefen ansvarar för vidare åtgärder och tidplan för detta. Denne 
sammanställer och återför resultat och åtgärder från avvikelsehantering-
en till verksamheten och i speciella fall går ärendet vidare till Lex Maria 
anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
EMI (Elevhälsans medicinska insats) använder PMO, vilket är ett 
elektroniskt journalsystem som stöder hanteringen av medicinsk doku-
mentation och patientadministration. PMO är CE-certifierat som en 
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medicinteknisk produkt. 
I PMO framgår vem som ansvarar för en viss journaluppgift, dennes 
befattning samt tidpunkt för när journaluppgiften fördes in i journalen. 
Dokumenterade journaluppgifter kan inte ändras eller utplånas av behö-
riga användare. Införda uppgifter ska signeras i samband med doku-
mentationen. 
Varje enskild journal förses med en tydlig personidentifikation, samt 
med elevens och vårdnadshavarens kontaktuppgifter, vilka är hämtade 
från befolkningsregistret via IST. Alla journaldokument scannas in i 
respektive journal i PDF-format och arkiveras digitalt enligt doku-
menthanteringsplan för elevhälsans medicinska enhet (EMI). 
Elever med skyddade personuppgifter finns inte i PMO. Dessa journal-
anteckningar görs i pappersjournal. 
I PMO loggas användarnas aktiviteter. Det går på detta sätt att kontrol-
lera från vilken enhet en elevs journal öppnats. Vidare kan man se vilka 
åtgärder som vidtagits med patientuppgifterna. 
 
Enhetschefens ansvar gällande PMO, är att utdela behörighet för åt-
komst av journaluppgifter förenliga med skolsköterska och skolläkares 
arbetsuppgifter. Denna uppgift är i Hällefors delegerad till skolskö-
terska med PMO administrativt ansvar och har genomgått utbildning för 
detta. 
Skolsköterskor och skolläkare är informerade om bestämmelser gäl-
lande hantering av personuppgifter och hur dokumentationen ska ge-
nomföras. 
 
Skolsköterskor och skolläkare ska ansvara för att personliga lösenord 
inte kan bli tillgängliga för obehöriga. Att datorer inte lämnas, med 
oskyddade patientuppgifter och att anställda i EMI endast tar del av 
uppgifter i PMO, där denne deltar i arbetet runt eleven.  
 
Ett posthanteringsdokument har under 2019 upprättats, för säkerstäl-
lande att obehöriga personer inte öppnar post som är adresserad till 
Elevhälsans medicinska insats. Dokumentet baseras på SOSFS 2008:14, 
2 kap och offentlighets och sekretsslagen (2009:400). 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 
Ett avtal finns mellan Elevhälsans medicinska insats i Örebro kommun 
och de övriga kommunerna i länet. Via gemensamma träffar regelbun-
det med verksamhetsansvariga i länets kommuner, samt via en gemen-
sam metodbok för Elevhälsans medicinska insats, säkerställs att meto-
der och rutiner följs enligt lagen. 
Genom detta gemensamma arbete möjliggörs även samordning gällande 
fortbildning för skolsköterskor. 
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Ett systematiserat arbete för rapportering och överlämning av journaler 
mellan BVC och Elevhälsans medicinska insats finns. Även för rappor-
tering mellan olika stadier och skolformer, för att minimera risk för ute-
blivna vaccinationer och kontroller. 
 
Inskrivning i skolan, av till Sverige nyanlända elever, sker med hjälp av 
telefontolk. Skolsköterskan deltar vid inskrivningssamtalet, för att få 
blanketter för journalrekvisition respektive vaccinationsblanketter un-
dertecknade av vårdnadshavare och kort informera om elevhälsans 
kompetenser och arbete. Skolhälsovårdsjournal kan efter inskrivnings-
samtalet snabbt rekvireras från föregående skola, eller i fall då eleven 
inte gått i svensk skola tidigare snabbt göra Asylhälsan uppmärksam på 
elevens existens, så de kan kalla denne för hälsokontroll och därmed 
minimera risken för uteblivna kontroller eller vaccinationer. 
Kontakter med nyinvandrade elever och vårdnadshavare sker med hjälp 
av tolk (telefontolk) för minimering av felkällor/missuppfattningar. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 
Skolsköterskorna och skolläkare rapporterar risker och händelser som 
har eller hade kunnat medföra en vårdskada. Avvikelserapport skrivs i 
detta fall och handläggs sedan av enhetschef efter samtal om händelsen 
med berörd skolsköterska eller skolläkare. 
Klagomål på given vård eller behandling av EMI tas emot via post, 
mail, telefon eller personligt. 
Två avvikelserapporter har inkommit från EMI och dessa har handlagts 
av enhetschef och berörd skolsköterska under 2019.  
 
 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter på vården, sammanställs 
och analyseras för att möjliggöra identifiering av mönster eller trender 
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Vid avvikelse kontaktar 
skolsköterskan berörd elev och om eleven inte är myndig, vårdnadsha-
vare. Skolsköterskan informerar om händelsen och skriver avvikelser-
apport. 
Vid kontakt med elever och/eller vårdnadshavare som har klagomål på 
vård och behandling informeras om möjligheten att anmäla händelsen 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för handläggning. Inga 
klagomål på vård och behandling har inkommit under 2019. 
EMI informerar även om möjligheten att kontakta patientnämnden för 
stöd.  
 



 
 

  
 
 
   
  

7 

 

Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Se sammanställning och analys.  Skolsköterskorna har deltagit på mö-
ten för vårdnadshavare och informerat om analysen av och planerade 
hälsofrämjande/förebyggande åtgärder utifrån enkätsvar (ELSA). 
 

 

Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
Strukturmått: Kommunstyrelsen har vårdgivaransvar. Enhetschef 
finns för kommunens centrala elevhälsa. 3 skolsköterskor är anställda i 
EMI med totalt 250 % tjänstgöring. Elevunderlaget är ca 1050. 
Processmått: Hälsosamtal, hälsobesök och vaccinationer har genom-
förts enligt nationella och länsövergripande riktlinjer. Länsövergripande 
hälsoenkäter har använts och sammanställts och analyserats i elevhälso-
databasen ELSA.  
Rutiner och riktlinjer finns tillgängliga i metodbok.  
Alla elevkontakter dokumenteras i elevhälsojournal i PMO. 
Resultatmått: Två avvikelser har inkommit under året. Ingen anmälan 
till IVO eller Lex Mariaanmälan har gjorts. 
Avvikelse 1: En rekvisition på en elev med skyddad identitet skickades 
till föregående skola. Rutin för hur elevjournal rekvireras då eleven har 
skyddad identitet fanns inte tidigare, men har efter detta upprättats och 
genomgås i samband med inskrivning i skolan ”Handlingsplan för ele-
ver med skyddad identitet”. 
Avvikelse 2: En nyinvandrad elev har flyttat till annan ort och därmed 
efterfrågas journal från Elevhälsan i Hällefors. Då eleven inte hunnit 
börja skolan här finns ingen journal att tillgå, men BVC journal borde 
funnits, vilket det inte gjorde. Journalen eftersöks hos BVC och Reg-
ionarkivet av skolsköterska, utan resultat. Mottagande skolsköterska 
kontaktar Asylhälsan och det framgår då att eleven varit på hälsobesök 
där, men de har inte skickat journalen vidare till BVC i Hällefors, varför 
ingen journal finns att tillgå här. 
. 
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Ändrade avgifter för familjerådgivning, dnr KS 20/00018 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ändrade avgifter för familjerådgivning, Region Örebro Län 2019-01-17. 
Massivt utskick beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivning, Välfärd och 
folkhälsa Region Örebro Län, 2020-01-21. 
 
Ärendet 
Familjerådgivning avser verksamhet med syfte att bearbeta 
samlevnadskonflikter i parförhållande och familjer (Sol 5:3). 
Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom terapisamtal medverka till 
bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och 
familjerelationer. Snitten för antal samtal per par och familj är 4 samtal. 
Samtalet är max 90 minuter långt.  
 
Familjerådgivning är ett kommunlat ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro 
län bedriver regionen Örebro familjerådgivningen åt kommunerna enligt avtal 
som ingicks 1995 och är reviderat 2009. Verksamheten är skatteväxlad.  
 
Familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar och avgifter för verksamheten 
skall fastställas av kommunen enligt avtalet. Region Örebro län har tagit fram 
ett förslag på avgifter och uppmanar att kommunen skall fatta beslut i frågan. 
Ändring i avgifter är tänkt att träd i kraft 2020-06-01.  

 
Ekonomi 
Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter för familjerådgivning: 

 
Besök: 250 kr (nuvarande taxa 150 kr) 
Avgift för uteblivet besök, eller sena återbud (24 tim) införs: 250 kr 

 
De nya avgifterna är tänkt att täcka del av regionens kostnader för personal 
samt drift av verksamheten.   
 
 
 
Folkhälsa 
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Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Familjerådgivning kan ske digitalt, vilket minskar resorna till och från 
Lindesberg.  
 
Medborgarperspektiv 
Avgiften kommer att påverka de enskilda besökarna som använder sig av 
familjerådgivningen.  
Om familjen inte har ekonomiskt utrymme, kan familjerådgivning besluta 
om avgiftsbefrielse. Eftersom familjerådgivning skall kunna ges anonymt 
är inte försörjningsstöd till avgift ett alternativ.  
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer innan beslut. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter vad gäller 

familjerådgivning. 
 

- Införa ändrad avgift från och med 2020-06-01 
 

- Meddela familjerådgivning Region Örebro län beslutet.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet delar socialchef Ingrid 
Holmgren ut en uppdaterad version av tjänsteskrivelse som föreslås ersätta 
den som gått ut med handlingarna, vilket godkänns av samtliga i utskottet. 
 
Socialchef Ingrid Holmgren föredrar därefter ärendet. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M), ordförande 
Johan Stolpen (V) och Maja Loiske (V). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter vad gäller 
familjerådgivning. 

 
Införa ändrad avgift från och med 2020-06-01 

 
Meddela familjerådgivning Region Örebro län beslutet.  
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 www.regionorebrolan.se 

Postadress 

Region Örebro län 

Regional utveckling 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 1, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman 2020-01-21 Missiv 

 

 

Beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivningen 
 

Översänder underlag för beslut om ändrade avgifter för familjerådgivningen. 

Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I vårt län bedriver 

regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. 

(Reviderat 2009). Verksamheten är skatteväxlad.  

I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för 

verksamheten fastställas av kommunerna. Det framgår av avtalet och är juridiskt 

prövat.  

Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut i enlighet med bifogat 

underlag och meddela regionen sitt beslut. Besked lämnas på följande adress:  

Region Örebro län 

Familjerådgivningen 

Box 1613 

701 16 Örebro  

Ange vårt diarienummer 20RS580 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Ingmar Ångman 

Områdeschef 

Välfärd och folkhälsa 

 

Bilaga: Ändrade avgifter familjerådgivning 
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E-resurs 2.0, dnr KS 20/00061 
 
Beslutsunderlag 
Projektansökan E- resurs, Dnr: 2020/00095 
 
Ärendet 

Örebro kommun har under 3 år (2016-2019) drivit projekt E-resurs. E-resurs 
står för Entreprenörskapsresurs och syftar till att ge en kommunal förvaltning 
förutsättningar att använda entreprenörskap och företagande som ett verktyg 
för att öka sysselsättning och minska utanförskap. En förfrågan har gått ut till 
övriga kommuner i länet om intresse finns för en förlängning av projektet. 
Information om projektet till kommunernas arbetsmarknadsenhet samt 
kompetencentra har hållits i januari.  

 
Örebro kommun som tilltänkt projektägare har inlämnat en ESF ansökan för 
delfinansiering via Europeiska socialfonden av projekt E-resurs 2.0. Projekttid 
2020-08-01 till 2022-12-31. Deltagande/intresserade kommuner: Karlskoga 
inkl. kompetenscentra Degerfors, Nora, Kumla samt Hällefors.  
 
Målet för projekt E-resurs är att inom berörd förvaltning skapa en struktur som gör 
entreprenörskap och företagande till ett realistiskt försörjningsalternativ. Vägarna 
från arbetsmarkandsenheten, försörjningsstöd, vuxenutbildning och SFI har 
traditionellt sett varit anställning eller vidare studier. E-resurs vill utöka 
alternativen genom att öppna den tredje vägen: Entreprenörskap och företagande.  
E-resurs kan undanröja hinder som många ur målgruppen stöter på när de vill 
förverkliga en företagsidé, vanliga hinder är: brist på kunskap gällande svensk 
regelverk, brist på nätverk och kontakter samt finansiering.  
 
Projektorganisation består av 1 st. projektledare (70 %), 4 st. projektmedarbetare 
(70-75 %) vilket utgör resursteamet, 1 st. projektägare, Örebro Kommun (10 %) 
och 1 st. projektekonom (20 %).  Styrgrupp samt projektgrupp kommer att tillsättas 
med deltagare från samtliga medverkande kommuner.  
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Inom E-resurs finns ett resursteam med lång erfarenhet och kompetens att arbeta 
med dessa frågor, resursteamets aktiviteter kan delas in i tre huvudsakliga spår: 
målgruppsaktiviter, deltagaraktiviteter och främjandeaktivititer (aktiviterer riktade 
mot personal). Resursteamets arbetsuppgifter består i att ge personalen på de 
berörda förvaltningar kunskap och inspiration för att kunna ta deltagarna 
från omedveten till medveten enligt modellen nedan. Ju länge in i processen 
individen kommer desto mer kommer Resursteamet engagera sig i att ge 
rådgivning, coachning och utbildning till individen. För de individer som når ännu 
längre i processen har E-resurs en företagsskola där möjligheten att starta eget 
företag genom en kommunal arbetsmarknadsanställning finns.  
Resursteamet kommer också ut till skolorna, SFI och de grundläggande 
vuxenutbildningarna samt den kommunal arbetsmarknadsenhet för att informera, 
coacha och ge rådgivning om entreprenörskap och projektets verksamhet.  
 
En projektgrupp med representanter från varje deltagande kommun kommer att 
tillsättas. Arbetsuppgifterna för projektgruppen är att ge information till 
Resursteamet om målgrupps sammansättning gällande kultur, språk, kön och 
funktionsvarianter. Detta för att resursteamet kan fördela sina kompetenser och 
påbörja koordinationen av utbildningsinsatser till berörd personal som kommer i 
kontakt med målgruppen (arbetskonsulenter, handläggare, pedagogisk personal).   
 
Projektet räknar att ha 170 deltagare, deltagare blir man när man passerat 
medvetenfasen och att 40 av dessa deltagare kommit i egenförsörjning under 
projekttiden. 
 
 

 
 
 
Ekonomi 
Budgetöversikt för hela projektet är redovisat i projektansökan.  
 
Medfinansieringen är beräknad enligt en fördelningsnyckel framtagen av 
Region Örebro län och baseras på kommunernas invånarantal.  
Hällefors medfinansiering i ESF projektet är 0,15 ssg arbetstid inom bildning 
samt omsorgens verksamhet. Arbetstiden innebär utbildning av egen personal, 
information om projektet och förmedling av deltagare. Tidsbokningar för 
information om entreprenörskap på vuxenskola.   
 
Resursteamet står för en stor del av det operativa arbetet i kommunerna men 
behöver hjälp att koordinera insatser och att sätta entreprenörskapet på agendan i 
det vardagliga arbetet. Förvaltningen räknar med att projektet kan finansiseras 
inom kommunstyrelsens budgetram genom att de personella resurser som 
medfinansieringen bygger på idag finns finansierade. 
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Folkhälsa 
Att ha ett arbete och egen försörjning är positivt för hälsan eftersom det ger 
en trygg inkomst och bidrar till att stärka känslan av sammanhang.  

 
Miljö 
Viss del av deltagande i företagsskolan kan göras digitalt, vilket minskar 
resandet till/från Örebro.  
 
Medborgarperspektiv 
Att öka förutsättningar via nya vägar till egen försörjning är viktigt ur ett 
medborgarperspektiv.   
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske innan beslut i kommunstyrelen.  
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna deltagande i projekt E-resurs 2.0  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren utförligt. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om utvärdering av projektet samt 
en lokal utvärdering, vilket delvis besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) tilläggsyrkar att Hällefors kommun gör en egen 
utvärdering av nyttan av projektet och möjlighet att ta tillvara på positiva 
effekter av projektet efter avslut. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M) och Ulrika 
Jonsson (M). 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att godkänna deltagande i projekt E-resurs 2.0 
 
Hällefors kommun gör en egen utvärdering av nyttan av projektet och 
möjlighet att ta tillvara på positiva effekter av projektet efter avslut. 
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Uppgifter om projektet
E-resurs 2.0Namn på projektet 2020-08-01Startdatum

Janis LancereauKontaktperson för projektet 2022-12-31Slutdatum

070-7566266Telefonnummer

janis.lancereau@startcentrum.seE-post

Madelene LagerlöfBehörig företrädare

019-216351Telefonnummer

Madelene Högberg KarlssonKontaktperson ekonomi

madelene.hogberg.karlsson@orebro.seE-post

019211168Telefonnummer

box 311 70135 ÖrebroUtdelningsadress

Ringgatan 32, vån 2 70135 ÖrebroBesöksadress

Organisation
Örebro kommunOrganisationsnamn

212000-1967Organisationsnummer

Primärkommunala verksamheterOrganisationsform

Fler än 200Antal anställda

019-211000Telefonnummer

servicecenter@orebro.see-post

www.orebro.seWebbplats

Ringgatan 32, Box 32100 70135 ÖrebroUtdelningsadress

5912-5047BANKGIRO

Nima PoushinBehörig företrädare för 
organisationen

Arbetsställe/enhet som ansvarar för projektet
41656190CFAR-nummer

Förvaltningen för Utbilding, Försörjning och ArbeteNamn på arbetsställe/enhet

Box 32100 70135 ÖrebroUtdelningsadress

Ringgatan 32 70135 ÖrebroBesöksadress

Uppgifter om utlysningen

Öka övergångarna till arbete i Östra Mellansverige: 2019/00547Namnet på utlysningen och 
diarienumret
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Programområde 2 - Ökade övergångar till arbeteProgramområde

2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i 
arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 

Specifikt mål

Projektet ska huvudsakligen bedrivas i

ESF Nationell Nivå

Norra Mellansverige

Småland och Öarna

Övre Norrland

Östra Mellansverige

Västsverige

Mellersta Norrland

Stockholm

Sydsverige

Deltagare

170Totalt antal deltagare i projektet 85Antal kvinnor 85Antal män

Ålder på deltagare

25-54 55-6415-24

Deltagare i projektet

Anställda

Unga (15-24 år)

Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete
Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)

Långtidsarbetslösa ej anmälda på AF

Företagare Verksamma inom ideell sektor

LångtidsarbetslösaNyanlända invandrare

Beskrivning

Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter
Beskrivning av projektets genomförande för att nå förväntade resultat och effekter   
   
Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet samt icke diskriminering ska säkras i varje del av ansökan   
      - En jämställdhets- och tillgänglighetsanalys ingår i projektets problemanalys   
      - Mål och indikatorer har jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv   
      - Aktiviteterna främjar jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med analys, mål, och indikatorer   
      - Projektet följer upp att jämställdhets- och tillgänglighetsmålen nås och om inte åtgärdar detta   
   
I samtliga frågor i ansökan ska perspektiven ovan beaktas.    
   
Kom också ihåg att beakta de krav som ställs i utlysningen när du besvarar samtliga frågor i ansökan.

Bakgrund

Beskriv bakgrund till projektidén.
2014 genomförde Örebro kommun förstudien "Företagsamma Väster", förstudien syftade till att undersöka konkreta och 
genomförbara lösningar på de hinder som identifierats och som ger störst strukturpåverkande effekt för småföretagande med 
bas i miljonprogramsområden.  De hinder som identifierades var kunskapsbrist, försörjning under uppstartstiden, finansiering 
och lokaler. Under samtal med representanter från andra kommuner under processen har det framkommit att Örebro kommun 
inte är unik, samtliga kommuner har känt igen problembeskrivningen. Genom att undanröja dessa hinder så kommer fler företag 
att startas samtidigt som integrationen ökar och utanförskapet minskar. Alla individer har inte samma förutsättningar att starta 
företag. Exempelvis får nyanlända väldigt sällan information om hur man startar företag eller ens att de har den möjligheten. 
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Regelverket tillåter inte heller att en individ erhåller försörjningsstöd eller etableringsstöd om individen innehar F-skattsedel. 
Detta gör att en individ som erhåller försörjningsstöd och vill starta företag måste starta företaget utan pengar (eftersom 
försörjningsstöd inte tillåter sparade pengar) och därför också måste redovisa ett plusresultat från första dagen för att kunna 
betala för sitt uppehälle.  
 
Som svar på förstudien skapades projektet E-resurs. E-resurs arbetade med entreprenörskap och företagande som en 
tvärfunktion inom förvaltningen FUFA, Örebro kommun. Att arbeta med dessa frågor som en tvärfunktion i en förvaltning är 
unikt, vi har under dessa år inte funnit någon kommun som arbetar med en liknade modell. Projektet E-resurs förankrades  i det 
stadsnätverk som bildats för Östra Mellansverige under 2016.  Projektet fann stöd i styrdokument som ex. "Näringslivsprogram 
2015- 2022, Örebro Kommun" och Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi. E-resurs startade 2016 med syftet att 
använda entreprenörskap och företagande som ett verktyg för att öka sysselsättningen och minska utanförskapet.  
 
Örebro kommuns beslut att samla all vuxenutbildning inklusive SFI på Campus Risbergska förenklade möjligheten att på bred 
front arbeta med entreprenörskap och företagande inom hela förvaltningen. På Risbergska skolan finns de målgrupper som är 
underrepresenterade när det kommer till att starta företag samt nyanlända som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det 
fanns behov av att tidigare komma in med informationsinsatser och visa på möjligheten när det gäller att starta eget.  
 
Inom E-resurs skapades också en företagarskolan där individer som erhåll försörjningsstöd eller som bedömdes riskera att 
hamna i försörjningsstöd kunde erhålla en plats efter ett intervjuförfarande. Individens försörjningsstöd omvandlades då till en 
kommunal arbetsmarknadsanställning inom vilken individen kunde utveckla och starta sitt företag.  
 
Hösten 2019 avslutades E-resurs, E-resurs kunde då presentera att det inom projektet startat 70 företag (september 2019) vilket 
resulterat i 43,75 heltidssysselsättningar. Projektets målgrupp var i huvudsak individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Många i projektet var utrikesfödda och för många av dem är egenföretagande den snabbaste vägen till egen försörjning då de 
har kompetens och erfarenhet från hemlandet av att driva eget företag. Många av deltagarna upplevde dock inte denna 
kompetens och erfarenhet var god nog i arbetsgivaren ögon och såg därför det egna företagandet som den enda vägen till 
sysselsättning. 
 
Projektet har på många sätt varit en stor framgång och det har under lång tid diskuterats hur projektet ska fortlöpa och vad som 
behöver göras annorlunda. I möten och diskussioner med andra kommuners arbetsmarknads- och vuxenutbildningsenheter är 
det i stort konsensus om att man i huvudsak använt två vägar för att individen ska komma till sysselsättning: studier och 
anställning. Den tredje vägen, entreprenörskap, bör utvecklas för att fler individer, som i dagsläget befinner sig långt från 
arbetsmarknaden, ska komma till egenförsörjning. E-resurs har under möten med representanter för kommuner i länet och 
nätverket för de regionala kompetenscentra förankrat en satsning på E-resurs 2.0, dessa möten har följts upp med samtal med 
chefer och ledning för relevanta enheter inom kommunerna för diskutera vad det skulle innebära för den organisation de 
representerar att vara en del av E-resurs 2.0.  Följande kommuner  är delaktiga i E-resurs 2,0: Örebro kommun (projektägare) 
Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun och Nora kommun. Karlskoga kommun och Degerfors kommun 
samverkar gällande vuxenutbildningen därför kan även deltagare från Degerfors kommun bli aktuellt. 
 
E-resurs 2,0 primära målgrupp kommer vara individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och finns i kommunens verksamhet 
( försörjningsstöd, etableringen och/eller vuxenutbildning). Därtill kommer projektet genomföra aktiviteter för främjare (dvs 
personal inom de ovannämnda verksamheterna). Främjare ska få en ökad förståelse för entreprenörskap och företagande samt 
öka kunskapen hur de kan visa  "den tredje vägen" för individer inom vår primära målgrupp, oavsett dessa individers kön, 
etnicitet, religion eller funktionsvariationer. E-resurs 2.0 ska verka för att individer, utifrån deras egna förutsättningar, ska få 
möjlighet att skapa egenförsörjning,

Beskriv projektets problemanalys kopplad till de regionala/nationella utmaningar som finns i utlysningen.
Företagande och entreprenörskap är en väg för att öka övergångarna till egen försörjning. En väg som i dagsläget inte nyttjas 
på effektivt sätt. Företagande och entreprenörskap bygger på individens förmåga att se möjligheterna och agera på dem. Det 
finns dock hinder som gör det svårare för vissa grupper att se dessa  möjligheter och agera på dessa: 
 
- Det är svårt för en person i försörjningsstöd, eller som riskerar att hamna där, att starta och driva eget företag som medel till 
egen försörjning.  
- Kvinnor möter fler hinder än män gällande att starta eget företag  
- individer födda utanför Europa  möter fler hinder än personer födda och etablerade i Sverige när de vill starta företag. 
- Unga vuxna har svårare än vuxna att få relevant stöd i starta eget. 
-Det är svårt för individer med funktionsvarianter att få likvärdigt stöd när de vill starta eget företag.  
 
I Örebro region och i Sverige i stort är sysselsättningsgraden högre bland män än kvinnor. Kvinnorna i regionen har dessutom 
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en något lägre sysselsättningsgrad än riket, framförallt är det kvinnor bosatta i regionen men födda utanför Europa som har låg 
sysselsättningsgrad. Av de företag som startades i länet 2017 startades 29% av kvinnor, dessa siffror visar att vi är sämre än 
rikssnittet där 32% av företagen startades av kvinnor.  
Enligt entreprenörskapbarometern kan 42% av de tillfrågade kvinnorna tänka sig att bli företagare jämfört med 52% av männen. 
 
Tillväxtverket rapport "Öppna upp" beskriver att kvinnor och män med utländsk bakgrund upplever att det finns förutfattade 
meningar bland finansiärer och rådgivare kring vilken typ av företagande invandrare ska syssla med. Rapporten trycker på att 
behövs nya kanaler och nätverk samt bättre samverkan mellan stödaktörer för att skapa mer inkluderande former av information 
och mötesplatser.  Utomeuropeisk födda upplever i större utsträckning hinder i sin strävan att starta och utveckla företag. I 
tillväxtverkets rapport "Företagens villkor och verklighet" framgår att företagare med utomeuropeisk bakgrund upplever fler 
hinder i sitt företagare och har svårare att få finansiering jämfört med individer födda och etablerade i Sverige. 
 
Under projektet E-resurs märktes svårigheter med att nå arabisktalande kvinnor, denna svårighet bemöts i E-resurs 2.0 genom 
att det i projektpersonalen kommer finnas en arabisktalande kvinna. Detta ökar våra möjligheter att nå den 
deltagarsammansättning projektet önskar att ha. 
 
ORSAKER 
Organisationsnivå:  
1. På organsiationnivå ses inte eget företag som en möjlig väg till egen försörjning för de ovan nämnda målgrupperna 
2. Låg färdighet i organisationen att se/upptäcka entreprenöriella/företagsamma individer 
3. Låg färdighet i organisationen i att handleda till eget företag 
4. Låg kunskap i organisationen om de resurser i samhället som främjar entreprenörskap och företagande. 
 
Strukturell nivå:  
1. Ser vägen till studier eller arbete – inte eget företag 
2. Eget företag ses som svårt och riskfyllt för målgruppen 
3. Få möjligheter till anpassade resurser inom stödfunktioner för nyföretagande. 
4. Affärsidéer bedöms utifrån en norm som inte är inkluderande. 
5.     De är svårare för de ovannämnda målgrupperna att få tillträde till funktioner som kan möjliggöra företagande. 
 
Individnivå:  
1. Låg kunskap om regelverk och företagskultur. 
2. Få egna resurser (ekonomiska såväl som nätverk) för att starta företag. 
3. Låg motivation och drivkraft till eget företag 
4. Färre kvinnor än män, ser och får möjligheten att starta företag 
5. Kulturella skillnader i uppfattning om vad eget företagande innebär 
   
  
Tillväxtverkets rapport "Att välja jämställdhet" visar att jämställdhet bidrar till tillväxt, såväl på samhällsnivå som på 
organisationsnivå. Jämställdhet skapar förutsättningar för hållbar tillväxt, genom att utveckla demokratin och det sociala 
kapitalet samt öka samhällets innovationsförmåga. Man pekar också på studier som visar på att jämställdhet kan användas som 
hävstång för ökad tillväxt. Således är det inte bara individerna i de målgrupperna som nämns ovan som skulle ha stor nytta av 
att hitta lösningar på dessa problem, lösningarna skulle också bidra till tillväxt i hela samhället. 
 
Utifrån utmaningarna och problemställningarna ovan vill vi med projektet leverera insatser som svarar på följande 
frågeställningar: 
- Kan vi bidra till en inkluderande tillväxt genom att göra entreprenörskap och företagande till en lika etablerad väg till 
egenförsörjning som studier och anställning, genom att informera, inspirera och utbilda relevant personal inom de deltagande 
kommunerna och därmed öka övergångarna till egenförsörjning. 
- Kan vi undanröja de hinder som individer med etableringsersättning eller försörjningsstöd stöter på när de vill förverkliga en 
affärsidé och därmed stärka deltagarna och deras möjligheter att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. 
- Kan vi i avsevärd grad göra fler i målgruppen medvetna om deras entreprenöriella möjligheter oavsett kön, ålder, etnicitet, 
religon, sexuell läggning och funktionsvarianter och därmed ta tillvara med fler individers drivkrafter och kompetenser.  
- Kan vi genom att informera, inspirera och utbilda målgruppen göra dem trygga i att ta nästa steg i sin entreprenöriella process 
oavsett vad de har för förutsättningar. 
 
Vi kommer under analysfasen samla in mer detaljerat data om målgruppens sammansättning och behov för att skapa 
välanpassade insatser som är inkluderande och tillgängliga för målgruppen. Inom projektet finns den praktiska erfarenhet och 
den genusvetenskapliga kompetensen som krävs för detta.
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Vilka relevanta erfarenheter/kunskaper finns det inom området?
I Entreprenörskapsbarometern (2016) lyfter Tillväxtverket fram 5 olika aspekter som påverkar individens vilja och förutsättningar 
för att bli företagare: Samhällets ramvillkor för företagande, den egna attityden, hinder, drivkrafter för företagande, kunskaper 
om företagande. Samhällets ramvillkor innebär de lagar och regler som påverkar företagare. Den egna attityden innebär de 
önskemål som individen själv har. Gällande hinder fokuserar Tillväxtverket på ekonomiska förutsättningar och finansiering. 
Drivkrafter beskriver såväl positiva som negativa drivkrafter, med positiva drivkrafter menar Tillväxtverket exempelvis möjlighet 
till självständighet eller förverkliga en idé. Med negativa drivkrafter menas att undvika arbetslöshet. Kunskaper om företagande 
är också viktigt, här lyft också fram huruvida man är familj, släkt eller vänner som är företagare.  
De ovannämnda 5 aspekterna visade sig tydligt i Örebro kommuns tidigare projekt E-resurs (2016-2019). Mycket tid ägnades åt 
att förklara och orientera deltagarna i de lagar och regler som gäller för företagande i Sverige. Den egna attityden till 
företagande var ofta stark i synnerhet när individen kommit en bit in i processen mot eget företag,  tack vare en stark drivkraft. 
Huruvida drivkraften var positiv eller negativ i den meningen som menas ovan var i projektet inte alltid en fråga, då eget 
företagande var den enda vägen till egen försörjning som vissa av deltagarna såg. Uppgiften för projektet var då att rusta 
deltagaren för företagande. Hinder lyckades projektet undanröja genom Företagarskolan, individen kunde där kortfattat förklarat 
få sitt försörjningsstöd omvandlat till ett så kallad "KomJobb" som möjliggör att individen trots samhällets ramvillkor för 
företagande kunde registrera ett företag. Projektet arbetade mycket med att öka kunskapen kring entreprenörskap, det handlade 
om allt från att göra individer medvetna om att de får starta företag i Sverige till att utbilda i bokföring. Genom E-resurs startades 
mellan 2016-2019 70st företag och resulterade i 43,75 heltidssysselsättningar. 
Av alla nystartade företag i regionen startades 29% av kvinnor. Av de 70 företag som startades upp under E-resurs startades 
32% av kvinnor. Av 81 ansökningar till Företagarskolan kom 72% från män och 28% från kvinnor, när det gäller antagna till 
Företagarskolan var  65% män och 35% kvinnor. Tittar man sedan på antalet företag som startades genom företagarskolan är 
37% startade av kvinnor och 63% startade av män. Det finns onekligen ett problem när det gäller jämställdhet och företagande. 
Det är naturligtvis bättre att 37% av företagen från företagarskolan startades av kvinnor jämfört med de 29% som gäller 
regionen i helhet. Men det är inte tillräckligt. Under analysfasen i E-resurs 2.0 kommer vi undersöka hur vi kan anpassa våra 
aktiviteter och arbetsmetoder för nå ett mer jämställt resultat.  
 
E-resurs har erfarenhetsutbyte med Botkyrka kommun som driver en mycket intressant satsning inom SFI där de har ett spår 
som heter Svenska för entreprenörer. Inom detta spår får deltagarna dels undervisning i svenska anpassad för företagare dels 
samverkar de med NyföretagarCentrum Botkyrka/Huddinge och med Start Up Stockholm. I sin helhet har satsningen i Botkyrka 
många likheter med E-resurs, även om den målgrupp E-resurs 2.0 har i många fall är längre från arbetsmarknaden är det 
intressant för E-resurs 2.0 att fortsätta erfarenhetsutbytet då man i Botkyrka kommit längre med att etablera entreprenörskap 
och företagande som en tredje väg till egenförsörjningen inom SFI. 
Vi har inspirerats av fler projekt och satsningar inom området, bland annat Bazar Business School i Eskilstuna och Macken i 
Växjö. Vi har plockat vissa delar medans andra delar fick nej från juristerna inom Örebro kommun. Vi har dock inte hittat något 
projekt som tagit samma helhetsgrepp som E-resurs. Vi vill därför nu fortsätta den satsningen som E-resurs påbörjade, med 
flera kommuner, lägga mer energi på att utbilda personalen som dagligen träffar målgruppen och ännu tydligare arbeta 
inkluderande.

Tillvägagångssätt

Beskriv analys, planering och genomförande samt vad projektets syfte och mål i de olika faserna?
Genom E-resurs 2.0 aktiviteter (samtliga aktiviteter som beskrivs genomförs av resursteamet)  vill vi förflytta individen framåt i 
en process.  Vår mening är givetvis inte att alla i vår målgrupp ska bli företagare, men alla bör vara medvetna om möjligheten. 
Den process vi pratar om delar vi in i 5 olika steg: omedveten – medveten - idésök – möjligheter- planering - start. Denna 
process är framtagen av CEED – Centre for Entrepreneurship, Education and Development Inc. och används i många 
entreprenörskapsfrämjande organisationer runt om i världen. E-resurs ska kunna hjälpa individen genom hela processen genom 
att undanröja hinder.  
 
Deltagare i projektet blir deltagaren först när individen kommit förbi medvetande fasen i projektet, detta innebär att E-resurs 
kommer nå en betydligt större mängd av målgruppen med vår verksamhet än de 170 deltagare som vi med erfarenhet från E-
resurs uppskattar kommer bli deltagare i E-resurs 2.0. 170 deltagare är en siffra som kan behövas revideras efter analysfasen. 
Vi har inte räknat personalen inom kommunerna som resursteamet  kommer att utbilda som deltagare i projektet, denna 
personal kallas nedan för främjare.  
 
Analys och planeringsfas 
För att E-resurs ska kunna vara effektiva i genomförandet krävs ett grundligt analys- och planeringsarbete. Under analys och 
planeringsfasen skall vi bilda en "projektgrupp" med representanter från samtliga deltagande kommuner. De kommuner som 
deltar i projektet är Örebro kommun (projektägare), Nora kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun samt Kumla kommun. 
De enheter/förvaltningar som första hand kommer komma i kontakt med projektet är försörjning/omsorg/arbetsmarknad och den 
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kommunala vuxenutbildningen. Värt att notera är att Karlskoga och Degerfors kommun har en gemensam vuxenutbildning och 
genom den når vi således till viss del Degerfors kommun. 
 
Projektgruppens första uppgift kommer bli att samla in information som kommer ligga till grund för en mer detaljerad analys av 
målgrupperna i de respektive deltagande kommunerna. Vi behöver veta mer om målgruppens storlek i de olika kommunerna 
och hur målgruppen är sammansatt gällande språk, etnicitet, ålder, behov, särskilda behov. Detta för att kunna avgöra om 
Resursenheten behöver knyta till sig någon mer kompetens för att nå våra önskade resultat eller anpassa våra aktiviteter. Målet 
är givetvis att alla i målgruppen skall kunna vara deltagare i projektet fullt ut oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
funktionsvarianter.   
 
Under analys och planeringsfasen kommer vi också påbörja spridning- och marknadsföringsinsatser riktade till vår målgrupp, 
det vill säga vi vill påbörja arbetet med att få vår målgrupp att gå från omedveten till medveten om entreprenörskap. Då kan vi 
göra en säkrare analys kring hur många deltagare i projektet vi kan räkna med under hela projektperioden och vi kommer veta 
mer detaljer kring vilka affärsidéer och affärsmodeller projektets deltagare kommer att ha. Spridning och marknadsföring kring 
projektet kommer givetvis behöva göras även när vi gått in i genomförande fasen då det kommer vara ett ständigt inflöde till 
kommunerna av personen som kan bli deltagare i projektet. 
 
Under analys och planeringsfasen kommer vi  att träffa samtliga relevanta chefer för projektet berörda enheter. Detta för att 
försäkra att det finns en förståelse för vad projektet strävar efter att uppnå och för att dessa chefer ska kunna förankra projektet 
ut i den aktuella organisationen.  
 
Under analys och planeringsfasen ska vi också ha planerat in de utbildning- och inspirationsinsatser för de som i denna 
ansökan kallas främjare, dvs handläggare/konsulenter på deltagande försörjnings-och arbetsmarknadsenheter samt pedagogisk 
personal, studie- och yrkesvägledare och övrig personal som har daglig kontakt med vår målgrupp inom ramen för 
grundläggande vuxenutbildning/SFI. 
 
En styrgrupp sätts också samman under denna period, styrgruppen ska bestå av individer som har en helhetssyn i det 
verksamhetsområde som projektet verkar inom och som har beslutsfattande position gällande frågor som rör projektets 
verksamhetsområde exempelvis kommunala chefer, representanter från Arbetsförmedlingen och Region Örebro (utbildning och 
arbete). 
 
Analys och planeringsfasen syftat till att ge oss nödvändig information kring målgruppen för att kunna anpassa Resursteamets 
kompetenser till den verklighet som råder i de deltagande kommunerna. Samt att ge oss en plattform att utgå ifrån när 
resursteamet ska påbörja aktiviteter. Målet är att ha ett resursteam som är välrustat för att möta målgruppens behov samt en 
plattform att utgå från när främjarna ska utbildas och inspireras. Då kan projektets aktiviteter påbörjas med tyngd, fart och 
riktning. 
 
Genomförande 
E-resurs kommer med hjälp av resursteamet görs aktiviteter som kan delas in i tre huvudsakliga spår: målgruppsaktiviteter, 
deltagaraktiviteter och främjandeaktiviteter (aktiviteter riktade till personal). 
 
Främjandeaktivitet 
Resursteamet kommer att utbilda den personal som i sitt arbete kommer i kontakt med målgruppen och äger ett inflytande över 
denna som exempelvis lärare, studie- och yrkesvägledare, handläggare, arbetskonsulenter. För att uppnå önskade effekter så 
är det nödvändigt att dessa personer kan ta individer vidare i de första faserna i den entreprenöriella processen och visa på 
möjligheterna med entreprenörskap och företagande. För detta krävs kunskap och förståelse för entreprenörskap och 
företagande, detta kan resursteamet förmedla. Dessa insatser kommer pågå under hela genomförandefasen. Insatserna är av 
yttersta vikt för att etablera den tidigare nämnda tredje vägen till egenförsörjning på lång sikt. Vi vet också av erfarenhet att en 
viss handledning till främjare kan bli aktuellt för att den kunskap de erhåller från utbildningen ska bli omsatt i praktisk handling 
och för att nå ett långsiktigt resultat. Målet är att den del av målgruppen som har försörjningsstöd ska mötas av arbetskonsulter/
handläggare som kan identifiera entreprenörer och kan visa på entreprenörskap som en möjlig väg till egen försörjning (precis 
som studier och praktik/anställning kan vara andra vägar). Den del av målgruppen som befinner sig på grundläggande 
vuxenutbildning/SFI ska genom aktiviteter i skolmiljö gå från omedveten till medveten om möjligheterna att starta företaget. 
Även om E-resurs kommer genomföra klassrumsaktiviteter och andra spridningsaktiviteter så är det nödvändigt att utbilda den 
personal som har den dagliga kontakten med målgruppen så personalen kan främja entreprenörskap som en väg till 
egenförsörjning. 
 
Målgruppsaktiviteter 
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Våra målgruppsaktiviteter syftar till att få individer ur målgruppen vidare till medvetande fasen och på detta sätt generera 
deltagare till projektet. Detta görs genom klassrumsaktiviteter, informationsaktiviteter samt regelbunden närvaro med monter i 
korridorer, café etc i anslutning till de utbildningslokaler målgruppen nyttjar. Med hjälp av dessa spridnings och 
marknadsföringsinsatser kan vi fånga upp intresserade individer, svara på frågor och ge vägledning till nästa steg i processen. 
Målet är att få minst 170 individer ur målgruppen vidare i processen och bli deltagare i E-resurs 2.0. 
 
 
Deltagaraktiviteter 
Deltagaraktviterna syftar till att få individen att gå vidare genom processen senare faser. De individer som gått vidare från 
medvetandefasen och kommit till idéfase, genom de spridnings och marknadsföringsaktivitet som resursteamet genomfört eller 
genom kontakt med handläggare, pedagog etc., får nu tillgång till fler aktiviteter. Dessa aktiviteter kan ha formen av rådgivning, 
handledning och utbildning, enskilt eller i grupp. Fler aktiviter kan komma ifråga beroende på resultatet av analysfasen. 
Resursteamets uppgift är givetvis att stödja individen i dennes process men samtidigt har resursteamet kompetens att göra 
bedömning på den bärighet som individens affärsidé har. Bedöms bärigheten vara tillräcklig så har individen en möjlighet att få 
en plats på Företagareskolan. Företagarskolan är en viktig del i E-resurs för att kunna undanröja ett av de stora kända hinderna, 
ekonomisk osäkerhet. En individ som har försörjningsstöd eller etableringsersättning bli av med dessa i samma stund som den 
startar ett företag. Den som har försörjningsstöd har inte heller något sparat kapital, detta betyder att den person som vill starta 
företag måste generera vinst i företaget från dag ett för att kunna försörja sig själv och sin eventuella familj. Det behöver 
knappast påpekas hur ovanligt det är att ett företag genererar vinst från dag ett. Företagarskolan kan, genom att individen får en 
kommunal arbetsmarknadsanställning, inte bara stödja individen med nätverk, rådgivning och utbildning utan också ge en viss 
ekonomisk trygghet i övergången från bidrag till egenförsörjning. Socialfonden kan ej finansiera Företagarskolan då deltagaren i 
detta läge är anställda, men då Företagarskolan är viktig för att E-resurs ska hjälpa individen för att ta de sista stegen mot egen 
försörjning. Företagarskolan bemannas med personal från resursteamet.  
 
Deltagaraktiviterna komma att ske i respektive kommuner förutom Företagarskolan som finns i Örebro, i lokaler som är 
välrustade och anpassade för att möta deltagarnas behov.  
 
Våra aktiviteter skapar en möjlighet för målgruppen att gå från omedveten till start av företag. Det viktigaste för oss är att vi ser 
en rörelse i processen. Vi vet av erfarenhet att många som påbörjar processen inte startar företag men att påbörja processen 
ger nya tankar, nya möjligheter och nya kontakter som i många fall används för gå vidare till anställning eller till högre studier. 
Målet är att 40 deltagare ska komma till egenförsörjning genom E-resurs 2.0.

Beskriv målgrupp, samverkanspartner och intressenter och hur projektet kommer att involvera dessa i analys- och 
planeringsfas och genomförandefas.
Projektets målgrupp är de individer i de deltagande kommunerna  som har försörjningsstöd (eller som löper en stor risk att 
hamna i försörjningsstöd) eller etableringsersättning. Denna målgrupp finns i huvudsak i kommunens verksamhet 
(arbetsmarknadsenheter/socialförvaltning etc och i vuxenutbildningen/SFI). För att en individ ska räknas som deltagare i 
projektet krävs att individen går vidare från medvetandefasen enligt den modell som beskrivs ovan. Genom våra spridnings och 
marknadsföringsinsatser som påbörjas under analysfasen kommer Resursteamet träffa  lejonparten av hela målgruppen i 
omedvetandefasen och medvetandefasen. Under dessa insatser samlas kvalitativ data in som tillsammans med den mer 
kvantitativa data som projektgruppen samlar in, ger oss en tydlig helhetsbild om målgruppens sammansättning och behov. 
Resursteamet kan då anpassa sina aktiviteter till såväl de deltagande kommunernas behov som till målgruppens behov 
gällande allt från språk och tillgänglighet till att skapa normbrytande aktiviteter.  
Under genomförandefasen kommer projektetgruppens medlemmar fungera som resursteamets kontaktperson i respektive 
kommun och underlätta det operativa arbetet. Styrgruppen kommer under hela projektperioden involveras i mer strategiska 
frågor. 
Vår målgrupp är till stor del även inskrivna på arbetsförmedlingen, detta gör naturligtvis Arbetsförmedlingen till en intressent i 
projektet. En gott samarbete och en bra dialog med Arbetsförmedling på lokal nivå kan vara av största betydelse för deltagaren. 
Därför har vi kontaktat Arbetsförmedlingen på lokal nivå med en förfrågan gällande att ha med en representant i styrgruppen, en 
förfrågan som har bemötts positivt. 
E-resurs 2.0.  kommer redan i analysfasen söka samband med andra aktörer som främjar entreprenörskap och företagande, 
både under analysfasen och genomförande fasen. Detta är av vikt att aktörer som ALMI, Drivhuset, Coompanion, 
NyföretagarCentrum etc. har god kännedom om projektet då E-resurs 2.0 har andra resurser och förutsättningar av att hjälpa 
den aktuella målgruppen vidare i processen. Traditionellt så samverkar de ovannämnda aktörerna främst med kommunernas 
näringslivsenheter, E-resurs 2.0 kommer arbeta för en ökad samverkan mellan de kommunala enheterna som ingår i projektet 
och de aktörer i regionen som arbetar med att främja entreprenörskap och företagande. 
 Bland övriga intressenter i projektet bör näringslivet lyftas fram. Projektets resursteam har ett nätverk och kontakter som 
deltagarna kommer att ha stor nytta av. Detta nätverk består av personer verksamma i områden som är relevanta för projektets 
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verksamhetsområde såsom banker, försäkringsbolag, bokföringsbyråer, jurister etc. Erfarenheten från E-resurs visar att 
resursteamets nätverk har stor betydelse för deltagarna, deltagarna behöver ofta en dörröppnare för att tillgång till de 
ovannämnda funktionerna.

Om målgrupp från programområde 2 planeras delta i projektet, beskriv hur detta ska planeras och genomföras. Hur ska 
anställda och ledning engageras i analys och planeringsarbetet?

Riskanalys

Analysera tänkbara risker i projektverksamheten som kan leda till att önskade resultat och effekter inte uppnås. Beskriv vad ni 
tänker göra om projektet inte når avsedda resultat och effekter eller inte når jämställdhet-, och tillgänglighetsmålet.
Risk Åtgärd
Nyckelperson inom projektet slutar. Inom personalengruppen finns dubbla kompetenser som kan 

täcka upp under en rekryteringsprocessen.
Projektledare slutar. En ny projektledare rekryteras.
Brist på engagemang från målgruppen. Hitta nya forum att sprida information i. Ta hjälp av målgruppen 

för att skapa nya strategi. Samla projektets aktörer för att 
diskutera åtgärder.

Projektet deltagare speglar inte målgruppen sammansättning i 
stort gällande kön, etnicitet, religon och funktionsvariationer.

Tillsätta extra resurser  som syftar till att öka 
underrepresenterade grupper.

Projektet leverar inte tillräckliga resultat Projektledare informerar styrgruppen som beslutar om 
åtgärder.

De horisontella principerna efterlevs inte inom projektet Projektledare ansvarar för att vidta åtgärder samt informerar 
styrgrupp som behandlar ärendet.

Brist på engagemang från kommunanställda Projektledare ansvarar för att en ny strategi för förankring i 
ledningen görs. Styrgruppen informeras och kommer med 
förslag till ytterligare åtgärder.

Projektet överskrider projektbudgeten. Projektledare detaljplanerar budgeten under analys och 
planeringsfasen, gör regelbundna riskuppföljningar samt 
löpande ekonomiuppföljning under projektets 
genomförandefas.

Medlemmar i styrgruppen kommer ej på möten. Projektledare utreder orsak. Ledamöter som är mycket 
uppbokade ska ordna en ersättare som kan hoppa in.

Mål
Förväntande resultat och effekter av projektet.

I utlysningen finns angivet vilka förväntade effekter projekten ska uppnå. Vilka resultat, det vill säga förändring på 
individ-, organisation och projektnivå krävs för att uppnå effekterna?
Vid projektslut har vi utvecklat en metod för den kommunala organisationen som etablerar entreprenörskap och företagande 
som en väg till egenförsörjning vid sidan om studier och anställning.  
 
Förväntade effekter 
- Ökade möjligheter för män och kvinnor, oavsett förutsättningar, att bli egenförsörjande genom eget företag. 
- Fler individer som utvecklar sina entreprenöriella förmågor, vilket ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden. 
- Tillväxt genom ett mer mångfacetterat näringsliv. 
- Nyanlända kan snabbare etablera sig i Sverige genom undanröjda hinder för företagande. 
- Mindre antal individer i försörjningsstöd genom undanröjda hinder för företagande. 
 
E-resurs 2.0 förväntas leverera följande resultat: 
Organisation 
- Att säkerställa att det finns kompetens och motivation att upptäcka och uppmuntra entreprenöriella förmågor hos målgruppen 
oavsett kön, etnicitet, religon eller funktionsvariationer i de kommunala verksamheter som deltar i projektet. 
- Att man inom de deltagande kommunala verksamheterna etablerar ett arbetssätt där man medvetande gör för varje individ 
som kommer in i försörjningsstöd att företagande kan vara en väg till egenförsörjning.. 
- Att man  inom de deltagande kommunala verksamheter, etablerat ett arbetssätt där man medvetandegör för varje individ som 
läser SFI att företagande kan vara en väg till egenförsörjning.  
- Att man inom de deltagande kommunala verksamheterna har kännedom om de hinder som finns för den i målgruppen som vill 
starta eget företag, men också kompetens och verktyg för att i möjligaste mån undanröja dessa hinder.  
- Att säkerställa att det inom de deltagande kommunala verksamheter ska finnas kunskap om företagsfrämjande aktörer (ALMI, 
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Coompanion, NyföretagarCentrum etc) verksamma i området och man har förmåga att samverka med dessa. 
- Att man på beslutsfattarnivå inom de deltagande kommunala verksamheterna ser att detta arbetssätt ger goda resultat och 
uppmuntrar arbetssättet. 
 
Individnivå: 
- Ökad kunskap och inspiration som leder till ökad motivation och förmåga att se sina möjligheter oavsett förutsättningar. 
- Ökad kännedom om sina egna entreprenöriella förmågor. 
- Utökad nätverk med relevanta kontakter som ökar möjligheter till såväl anställning som framtida uppdrag. 
- Ökade kunskaper om att regler (rättigheter och skyldigheter), möjligheter och förutsättningar för att starta företag. 
- Ökad kunskaper om sociala koder inom företagande vilket också är applicerbart på arbetsplatser 
 
Projektnivå 
Det är viktigt för projektet att lyckas förmedla att entreprenörskap är en väg till egenförsörjning. Att entreprenörskap till sin natur 
handlar om att hitta förmågor i sig själv som kan föda en idé, förmågor som också kan förverkliga denna idé och skapa ett 
mervärde. Varje individ har en unik uppsättning egenskaper, attityder, kunskaper och kompetenser som kan nyttas 
entreprenöriellt. Varje individ (oavsett kön, etnicitet, religion, övertygelse, funktionshinder, bakgrund eller sexuell läggning) är en 
unik resurs som kan utveckla sig själv, sin omgivning och samhället genom att utveckla sitt eget entreprenörskap. Detta synsätt 
gör det viktigt att göra entreprenörskap tillgängligt för alla individer, oavsett förutsättningar. 
 
Projektmål 
- Att projektet lyckas nå ut till merparten av målgruppen med sina spridnings och marknadsföringsinsatser och därmed ta 
målgruppen från omedveten till medveten i processen. 
-  Att minst 170 st individer går vidare till nästa steg i processen och därmed blir deltagare i projektet.  
- Att etablera en företagarskola för de deltagare som saknar ekonomiska resurser för de senare faserna i processen.  
- Att haft minst 20st inskrivna på företagarskolan. 
- Att minst 40st deltagar under projektperioden kommit till egenförsörjning. 
- Att deltagarsammansättningen speglar målgruppen i stort gällande kön, etnicitet, religon och funktionsvariationer. 
- Att samtliga deltagare har samma möjlighet att deltaga i projektets aktiviteter oavsett kön, etnicitet, religon och 
funktionsvariationer. 
- Att utbilda och handleda relevant personal i de kommunala verksamheterna som deltar i projektet i den utsträckning så de efter 
projektet tagit slut har de kompetenserna och färdigheter som krävs för att uppnå målen på organisationsnivå. 
- Att vi löpande utvärderar, analyserar och utvecklar våra aktiviteter så vi möter målgruppens behov på rätt sätt. 
- Att vi dokumenter och utvecklar en strategi för spridning av projektets resultat och metod. 
- Att vi planerar och genomför minst ett spridningsseminarium riktat till relevanta aktörer.

Beskriv hur projektets verksamhet och metod kommer att leda till förväntade resultat och effekter. Vilka är mottagare 
av projektresultat? Ange metod och tidplan
E-resurs 2.0  bygger på de erfarenheter som gjordes under ERUF projektet E-resurs, genom att ta tillvara på personals 
kompetens och dess erfarenheter har vi upprättat en projektplan med koppling till våra mål och resultat. Vi kommer tillsätta 
organisation som gör det möjligt för oss att nå det förväntade resultat. I E-resurs 2.0 är dock fler kommuner involverade så 
verksamheten kan komma att behöva revidera det förväntade resultatet och den tänkta organisationen något under 
analysfasen. Under analysfasen kommer en projektgrupp skapas som ska underlätta för projektets operativa arbete i de 
deltagande kommunernas verksamhet. Kontinuerlig rapportering och avstämning sker till den styrgrupp som bildas under 
analysfasen. Mottagare av projektresultat är givetvis de deltagande kommunerna och inte bara de deltagande verksamheterna 
inom kommunerna utan också näringslivsenheten och kommunledning. De företagsfrämjande organisationerna i regionen 
träffas regelbundet, under dessa träffar kommer vi rapportera om projektets aktiviteter och resultat. Resultat kommer även 
spridas till andra myndigheter och organisationer så som arbetsförmedlingen, SKR, IVA´s Entreprenörskapsakademi etc. Se 
bilaga tidsplan

Beskriv hur ni kommer att följa upp projektets resultat och effekter.
Inom E-resurs används en rutin som grundar sig på PDCA rutinen (Plan, Do, Check, Act), denna rutin för kvalitetsförbättring 
kommer även finnas i E-resurs 2.0. Med hjälp av denna rutin i koppling till projektets mål görs kontinuerliga uppföljningar. 
Regelbundna avrapportering görs även till styrgruppen gällande projektets aktiviteter och resultat, styrgruppen kan då 
säkerställa att projektet löper enligt plan.

Beskriv hur ni kommer att utvärdera projektets resultat och effekter. Ange tidplan och form för avrapportering.
Under projektet kommer insatserna löpande följas upp med såväl målgrupp och deltagare samt främjare. Detta görs genom 
enkäter, dialog och gruppsamtal  Projektet  kommer därtill göra två stora uppföljningsinsatser på att deltagarna, detta kommer i 
huvudsak ske genom telefonintervjuer. Den första uppföljningen görs ett år efter att genomförandefasen påbörjats. Den andra 
uppföljning görs under avslutningsfasen.  
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En extern utvärderare kommer att upphandlas i ett tidigt skede i  analys- och planeringsfasen, med denna utvärderare kommer 
vi föra en dialog kring hur uppföljning och utvärdering ska ske. Under projektet gång kommer löpande följa upp vårt arbete med 
såväl målgrupp och deltagare samt främjare. Detta gör vi genom enkäter, dialog och gruppsamtal. Se bilaga tidsplan

Integrerat arbete

Hur kommer projektet att arbeta med tematisk fördjupning?

Hur kommer projektet att arbeta med Hållbar utveckling (Ekologiskt)?

Transnationellt samarbete

Gemensamt ramverk

Östersjösamarbete

Andra former för transnationellt samarbete
not relevant

Resursplanering

Vilka aktiviteter i projektet ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden?
Den aktivitet som ska finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska Regionalfonden (ERUF) är Företagarskolan som ska 
kunna serva samtliga deltagande kommuner. Företagarskolan möjliggör för deltagarna att ta det sista stegen i processen. Vissa 
av projektets deltagare kommer under processen gå från att tillhöra den målgrupp som faller inom den Europeiska 
socialfondens (ESF) målgrupp till att bli en målgrupp som faller in under  ERUF. Företagarskolan var en stor del den framgång 
E-resurs (2016-2019) hade och har en stor betydelse för E-resurs 2.0. Företagarskolan bygger, enkelt förklarat, på att den 
individ som är deltagare i projektet och får försörjningsstöd istället kan få en typ av kommunal arbetsmarknadsanställning där 
individen fokuserar på att utveckla sin affärsverksamhet. Detta gör det möjligt för individen att registrera, starta och driva ett 
företag inom ramen för anställningen med en rimlig ekonomisk risk. Dock är det så att i den stund som individen går från 
försörjningsstöd/etableringsersättning till den kommunala arbetsmarknadsanställningen så upphör ESF´s möjligheter att 
finansiera individens verksamhet. Det är dock möjligt att genom en samverkan mellan ESF och ERUF medverka till att skapa 
förutsättningar för individer som står långt från arbetsmarknaden att komma till egenförsörjning. 
Företagarskolan har 9 platser och antagning till Företagarskolan sker löpande. En deltagare kan maximalt inneha en plats på 
Företagarskolan i 12 månader, om individens innan dessa 12 månader lyckas få igång en verksamhet som genererar ett hållbart 
resultat avvecklas den kommunala arbetsmarknads anställningen.  
Resursteamet arbetar väldig nära deltagarna på Företagarskolan; rådgivning, vägledning, utbildning sker löpande. Deltagarna 
upprättar en individuell handlingsplan som sträcker sig 12 månader framåt, den handlingsplan följs upp, och om nödvändigt 
revideras, regelbundet.  
För att bli antagen till Företagarskolan krävs det, förutom att man tillhör projekts målgrupp, att man har en affärsidé som bedöms 
ha en realistisk möjlighet att bära sig ekonomiskt inom en 12 månaders period. Det ställs relativt höga krav på såväl idé som 
personlig drivkraft för att bli antagen till företagarskolan. Däremot anpassas antagningsförfarandet efter individens behov så alla, 
oavsett kön, etnicitet, språk, religion, funktionsvarianter och sexuell läggning, får en likvärdig möjlighet att förmedla sin idé och 
sina drivkrafter. De individer som bedöms ha en affärsidé där det finns god möjlighet till egenförsörjning efter senast 12 
månader blir aktuella för företagarskolan, i bedömningen vägs också individens eventuella andra möjligheter till försörjning in. 
Resursteamet finns givetvis också tillgängliga för att för att förbereda den ansökande. Efter företagarskolan är individen 
tillräckligt rustad och etablerad för att kunna tillgodogöra sig stöd i det ordinarie supportsystemet.

Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni 
kommer att tidrapportera dessa? Ange även tid och aktivitetsplan.
1st Projektledaren (70 %, 29 månader) 
- Leder projektet enligt beslutad budget, omfattning och tid 
- Ansvarar för projektplanering, resultatstyrning 
- Samordnar aktiviteter och funktioner inom projektet 
- Redovisar projektstatus, beslutsunderlag, riskanalys, m.fl. på styrgruppsmöten - Ansvarar för extern kommunikation 
- Ansvarar för slutrapport 
- Koordinerar den regionala nationella påverkan 
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4st Projektmedarbetare (Resursteamet) (70-75%, 29 månader) 
-Ansvarar för att leverera projektets aktiviteter 
- Stödja projektledarens arbete och samverka med de för projektets relevant personal inom de deltagande kommunernas 
verksamhet 
- Ansvarar för praktisk administration. 
 
1st Projektrepresentant/ägare för Örebro kommun (10%, 29 månader) 
- ansvarar för styrgruppsmöten  
- projektuppföljning från ägarskapet. 
 
1st Projektekonom (20 %, 29 månader) 
- Ansvarar för den ekonomiska redovisningen till ESF-rådet 
 
Projektmedarbetare från Örebro kommuns ordinarie verksamhet. 10 personer med totalt 230% tjänstegrad. 
- Ansvara för koordination av projektets aktiviteter i verksamheterna 
- Adminstation 
- Rekrytering deltagare 
- Informationsspridning till målgrupp och medarbetare.

Beskriv projektpersonalens kompetens för att genomföra och administrera projektet?
E-resurs 2,0 bygger på projektet E-resurs som finansierades av och slutrapporterats till regionala strukturfonderna. De 
kompetenser som fanns och de erfarenheter som gjordes under E-resurs kommer finnas tillgängliga för E-resurs 2,0. E-resurs 
målgrupp bestod och kommer bestå av människor som inte är vana med vad som upplevs som ett krångligt och byråkratiskt 
system när det kommer till frågor som rör entreprenörskap och företagande. E-resurs 2.0 kommer vi tillgång till en personal som 
inte bara har stor erfarenhet och kompetens gällande företagsrådgivning och coachning utan också har erfarenhet att jobba med 
individer som inte har svenska som modersmål eller som av andra anledningar hamnat långt ifrån arbetsmarknaden. Det 
kommer även finnas möjlighet att få rådgivning och coachning på arabiska.  
 
Inom E-resurs 2.0 kommer det även ske utbildningsinsatser till personal inom arbetsmarknadsenheter och Vuxenutbildning/SFI. 
Dessa utbildningsinsatser syftar till att identifiera blivande entreprenörer och företagare samt att ge kompetens att bemöta 
individer som uppvisar intresse av att starta eget samt att ta dessa individer vidare i processen. Inom personalgruppen finns det 
kompetens och mångårig erfarenhet att skapa och leverera utbildningar inom entreprenörskapslärande.   
 
Samtlig personal inom resursteamet är certifierade hos CEED – Centre for Entrepreneurship, Education and Development Inc. 
(CEED är ett kanadensiskt utbildningsföretag som arbetar med entreprenörskapsutbildning, riktad till skolväsendet, förvaltningar 
och till de som vill starta eget företag.) Inom projektet finns personal som är certifierade rådgivare hos Nyföretagcentrum. Samt 
personal som genomgått utbildning, via UTCED, gällande jämställdhetsfrågor inom Entreprenörskap och företagande.De 
språkliga kompetenserna som finns inom Resursteamets personal är förutom svenska: franska, arabiska och engelska, dessa 
kompetenser kan kompletteras beroende på vilka behov som framkommer i analysfasen. Vidare finns i  projektet, personal som 
har  erfarenhet av att administrera EU-projekt. Till E-resurs 2.0 knyts också en ekonom från Örebro kommun.

Vilka kompetenser kommer att upphandlas externt?
Utvärderingkompetens/ följeforskning

Hur säkerställer projektet att jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens finns hos projektpersonalen och 
samverkanspartner? 
Samtlig personal inom resursteamet är som tidigare nämnts certifierade av CEED. Detta innebär ett synsätt och ett 
förhållningssätt till entreprenörskap som grundar sig på fyra grundprinciper. En av dessa grundprinciper betonar särskild 
individfokus. Varje individ har en unik uppsättning egenskaper, attityder, kunskaper och kompetenser som kan nyttas 
entreprenöriellt. Anledningen till att individfokus är viktigt i vårt entreprenörskapsarbete är att vi ser varje individ (oavsett kön, 
etnicitet, religion, övertygelse, funktionshinder, bakgrund eller sexuell läggning) som en unik resurs som kan utveckla sig själv, 
sin omgivning och samhället genom att utveckla sitt eget entreprenörskap. Detta synsätt gör det viktigt att göra entreprenörskap 
tillgängligt för alla individer. Därför får jämställdhetsfrågor och tillgänglighetsfrågor en självklar plats i alla insatser.   
 
Inom resursteamet finns personal med genusvetenskaplig utbildning och det finns behörighet att certifiera 
entreprenörskapshandledare inom CEED´s utbildningskoncept. Till detta finns det en mångårig praktiskt erfarenhet av att driva 
utbildningsinsatser till de aktuella målgrupper. Med dessa kunskaper och erfarenheter inom resursteamet kommer en anpassad 
utbildning skapas som kan riktas till såväl till projektpersonalen som till samverkanspartners, vilket säkerställer att såväl 
samverkanspartners som den eventuella nya kompetens som knyts till projekten får en relevant kompetens. Den kompetens 
kommer också utvärdera och kvalitetssäkra projekts insatser gällande jämställdhets och tillgänglighetsperspektiven.
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Vilka resurser behövs för uppföljning och utvärdering? 
Resurser som krävs är främst i form av avsatt tid för projektmedarbetar som ansvarar för att samla in data genom dialog och 
utvärderingar, dessa uppgifter faller inom ramen för deras ordinarie uppgifter inom projektet. Projektledare ansvar för att 
sammanställa och avrapportera dessa resultat, vilket också ingår i dennes ordinarie uppgifter inom projektet. De ekonomiska 
resurser som krävs för detta redovisas således som lönekostnader i budgeten.  
 
En extern utvärderare kommer att upphandlas under analys och planeringfasen, den upphandlande aktören kommer sedan 
kontinuerlig följa projekt till avslutningsfasen.

Hur säkerställer projektet att utvärderaren har jämställdhets- samt tillgänglighetskompetens så att dessa perspektiv 
finns med i utvärderingens alla delar?
Genom att kräva referenser säkerställer vi att utvärderaren har rätt kompetens, den utvärderare som upphandlas skall ha 
genomfört utvärdering av projekt som finansierats av socialfonderna eller liknade aktör gällande krav på jämställdhets-samt 
tillgänghetskompetens. Vi kommer även vända oss till ESF-kontoret för att få deras åsikter gällande utvärderare.

Vilka resurser i projektet är kopplade till projektets verksamhet som finansieras enligt bestämmelserna för Europeiska 
Regionalfonden
De resurser som i projektets verksamhet som är kopplade till  Europeiska Regionalfonden är personalkostnader för: 
-Projektledare, 30% 
-Projektmedarbetare (Resursteamet), fyra personer med 30% vardera 
-Arbetskonsulent i koordinerande roll gällande företagarskolan, Örebro Kommun 60% 
Den Europeiska Regionalfondens del i kostnadsbudgeten är 28%.

Statsstöd

Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk 
verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget eller stöd av mindre betydelse under 
innevarande och de två närmast föregående beskattningsåren.

Ja Nej Nej, Vi är en myndighet

Typ av stöd Finansiär Summa

Annan finansiering

Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, mottagits eller 
kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja Nej

Typ av stöd Finansiär Summa

Kommer projektet generera intäkter?
Ja Nej

Upphandling och kostnadseffektivitet

Lyder stödsökande under LoU, lagen om offentlig upphandling?
Vi är en upphandlande myndighet och följer LOU Annat

Hur kommer projektet att säkra att upphandling av varor och tjänster konkurrensutsätts så att kostnadseffektivitet uppnås: 
upphandlande myndighet

Moms i projektet

Är stödsökande skyldig att redovisa moms för projektets kostnader?
Ja Nej Diversifierad

Medfinansiering
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Beskriv hur projektet kommer att medfinansieras. Ange hur medfinansieringen säkerställts hos medfinansiärerna. Vid 
medfinansiering från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska CFAR nummer anges.
Medfinansiering av E-resurs 2.0 kommer att ske genom att de kommuner och de kompetenscentra som är delaktiga i projektet 
sätter av tid hos befintlig personal att arbeta med projektet. 
Medfinansieringen är beräknad enligt en fördelningsnyckel framtagen av Region Örebro län och baseras på kommunernas 
invånarantal. Invånarantalet beräknas styra förväntad nyttjandegrad av E-resurs centrats insatser. 
Nyckeltalen ger följande medfinansieringsfördelning baserat på heltidstjänster: 
Örebro Kommun 2,5 
Karlskoga Kommun 0,56 (inkl gemensamt kompetenscentra Karlskoga /Degerfors) 
Degerfors Kommun 0,24 (Inkl gemensamt kompetenscentra Degerfors/Karlskoga) 
Nora Kommun 0,25

Lista över medfinansiärer

Karlskoga KommunOrganisationsnamn 212000-1991Organisations
nummer

Per WassgrenKontaktperson för projektet CFAR-
nummer

0586-61000Telefon

Nora KommunOrganisationsnamn 212000-2007Organisations
nummer

Marie ohlssonKontaktperson för projektet CFAR-
nummer

0587-81168Telefon

Örebro KommunOrganisationsnamn 212000-1967Organisations
nummer

Madelene LagerlöfKontaktperson för projektet 41656190CFAR-
nummer

019-216351Telefon

Kumla kommunOrganisationsnamn 212000-1975Organisations
nummer

Rolf ÖstmanKontaktperson för projektet CFAR-
nummer

0705388444Telefon

Hällefors kommunOrganisationsnamn 212800-1942Organisations
nummer

Ingrid HolmgrenKontaktperson för projektet CFAR-
nummer

0703764237Telefon

Kompetensutveckling

Lista över organisationer vars anställda och ideellt engagerade ska delta i kompetensutvecklingsinsatser.

Samverkansaktörer

Lista över samverkansaktörer som inte har deltagare med i projektet.

Sammanfattning av projektet på svenska

Det finns ett stort behov av att hitta nya metoder och arbetssätt för att öka övergångarna till egenförsörjning för de individer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. En stor del av denna målgrupp finns inom kommunens verksamhet. Kommunerna har 
traditionellt sett främst arbetat med åtgärder som syftar till att individer ska komma till anställning eller högre studier. E-resurs 
2.0 vill etablera en tredje väg till egenförsörjning; entreprenörskap och företagande. Genom att använda entreprenörskap som 
ett verktyg vill vi öka sysselsättningsgraden i målgruppen. Målgruppen för E-resurs 2.0 kommer vara individer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden och finns i kommunens verksamhet (försörjningsstöd, etableringen och/eller grundläggande 
vuxenutbildning). Därtill kommer projektet genomföra aktiviteter för relevant personal inom de deltagande kommunerna. 
Personalen ska få en ökad förståelse för entreprenörskap och företagande samt öka kunskapen hur de kan visa "den tredje 
vägen" för individer inom målgrupp, oavsett individens kön, etnicitet, religion eller funktionvariationer. E-resurs 2.0 ska verka för 
att individer, utifrån deras egna förutsättningar, ska få möjlighet att skapa egenförsörjning. 
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Genom projektets aktiviteter förflyttas individen framåt i en process.  Syftet är inte att alla ur målgruppen ska bli företagare men 
alla bör vara medvetna om möjligheten. Processen delas in i 5 olika steg: omedveten – medveten - idésök – möjligheter - 
planering - start. Denna process är framtagen av CEED – Centre for Entrepreneurship, Education and Development Inc. och 
används i många entreprenörskapsfrämjande organisationer runt om i världen. E-resurs ska kunna hjälpa individen genom hela 
processen genom att undanröja hinder. 
 
Projektet förväntas att genom projektets aktiviteter på sikt kunna nå följande effekter: 
- Ökade möjligheter för män och kvinnor, oavsett förutsättningar, att bli egenförsörjande genom eget företag. 
- Fler individer som utvecklar sina entreprenöriella förmågor, vilket ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden. 
- Tillväxt genom ett mer mångfacetterat näringsliv. 
- Nyanlända kan snabbare etablera sig i Sverige. 
- Mindre antal individer i försörjningsstöd 
- Tillväxt genom ett mångfacetterat näringsliv 
 
Deltagande kommuner: Örebro kommun (projektägare), Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun och Nora 
kommun. Karlskoga kommun och Degerfors kommun samverkar gällande vuxenutbildningen därför kan även deltagare från 
Degerfors kommun bli aktuellt.

Sammanfattning av projektet på engelska

There is a sense of urgency to find new methods and ways to work, in order to increase the transition from unemployment to 
self-employment, especially for long-term unemployed individuals. Many of these individuals can be found within the 
responsibility of our local governments/municipalities. 
 
Our municipalities have traditionally focused on activities with the purpose to support unemployed to further education or an 
employment. The project E-resurs 2.0 wants to establish a third leg; self-employment through entrepreneurship and enterprise. 
 
By using entrepreneurship as a method, we wish to increase the employment rate, within our target group. Our target group are 
individuals that have been unemployed for a long time and are within the responsibility of our participating municipalities (i.e. 
those within welfare/maintenance support, an establishment programme and/or within basic adult education) 
 
We will also deliver activities for relevant staff, within the participating municipalities. The goal is for staff to gain an 
understanding for entrepreneurship and enterprise as well as how to visualize self-employment through entrepreneurship and 
enterprise, to our target group – concerning gender, ethnicity, religious background and/or physically impaired. The focus for the 
project is to work for the target group – within their own abilities – in order to create self-sufficiency. 
 
The project activities is a process, with the purpose to move the participants forward, toward sufficiency. The purpose is not for 
all to start their own business, rather to be aware of the posiibility. The process is divided in six steps: unaware, aware, seeking 
ideas, looking for resources and possibilities, planning and start. The process (or Continuum as it is called by the founding 
organization; CEED - Centre for Entrepreneurship, Education and Development, Canada) is used by many organizations around 
the world. Our project are to help individuals within the target group to overcome obstacles and move along the continuum, 
though all the steps. 
 
The expected long-term effects of our project (through our planned activities) are as follows: 
Increased likelihood for women and men, despite prior abilities and conditions, to become self-sufficient through self-
employment. 
An increased number of individuals with entrepreneurial attributes and skills, which increases their chances on the labour 
market. 
Growth, through a more diverse trade and industry 
Increased velocity for new arrivals to establish themselves to our labour market 
Fewer individuals in welfare/maintenance support 
 
Participating municipalities are; Örebro (Project owner), Hällefors, Karlskoga*, Kumla and Nora. (Karlskoga collaborates with 
Degerfors, concerning adult education. Therefore, individuals residing in Degerfors may participate as well).

Budgetöversikt
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Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

2020/00095
Diarienummer

15(16)Sid

Resurser i projektet Belopp
Kostnader socialfonden 8 263 292 kr
Kostnader av regionalfondskaraktär (ERUF) 3 232 502 kr
Summa kostnader 11 495 794 kr
Avgår kontant medfinansiering 4 735 240 kr
ESF-stöd 6 760 554 kr
Offentligt bidrag i annat än pengar 2 738 780 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 0 kr
Offentligt kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Offentligt kontanta medel från projektägaren 4 735 240 kr
Privata bidrag i annat än pengar 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr
Summa offentlig och privat medfinansiering 7 474 020 kr

Summa total finansiering 14 234 574 kr
ESF-stöd 47,49 %
Budgeterad medfinansiering från projektet 52,51 %
Krav på medfinansiering från projektet enligt utlysningen: 53,00 %

Kostnader
Kostnader socialfonden (Analys- och planeringsfas) 1 512 257 kr
Personal 1 512 257 kr
Externa tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Indirekta kostnader 0 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader socialfonden (Genomförandefas) 6 751 035 kr
Personal 6 751 035 kr
Externa tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Indirekta kostnader 0 kr
Intäkter 0 kr
Kostnader regionalfondskaraktär 3 232 502 kr
Personal 2 756 958 kr
Externa tjänster 62 000 kr
Resor och logi 0 kr
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Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

2020/00095
Diarienummer

16(16)Sid

Lokaler och administration 0 kr
Investeringar och utrustning 0 kr
Indirekta kostnader 413 544 kr
Intäkter 0 kr

Offentlig medfinansiering
Offentligt bidrag i annat än pengar 2 738 780 kr
Personal 2 738 780 kr
Externa tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Offentligt finansierad ersättning till deltagare 0 kr
Deltagarersättning 0 kr
Etableringsersättning 0 kr
Offentliga kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Kontanta offentliga medel 0 kr
Offentliga kontanta medel från projektägaren 4 735 240 kr
Egeninsats 4 735 240 kr

Privat medfinansiering
Privata bidrag i annat än pengar 0 kr
Personal 0 kr
Externa tjänster 0 kr
Resor och logi 0 kr
Utrustning och materiel 0 kr
Ungas mobilitet 0 kr
Privata kontanta medel tillförda projektet 0 kr
Kontanta privata medel 0 kr
Privata kontanta medel från projektägaren 0 kr
Egeninsats 0 kr
Egeninsats enligt gruppundantagsförordning 0 kr



 

 
 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(3) 

Datum  
2020-03-18  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Återrapport av skogsförvaltningen från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, dnr KS 
18/00219 och KS 20/00004 
 
Beslutsunderlag 
KS 2020-01-28 § 10 
KS 2019-05-22 § 123 
KS 2018-10-23 § 214 
Redovisning Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020-01-21 
Utredning skogsförvaltning Hällefors kommun, 2019-04-16 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen fick den 23 oktober 2018 i uppdrag att utreda 
skogsförvaltningen. En utredning presenterades för kommunstyrelsen 22 maj 
2019. I samband med det gav kommunstyrelsen ett antal uppdrag. Beslut togs 
bland annat om att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska återrapportera 
planerade åtgärder samt det ekonomiska utfallet av utförda åtgärder. 
Vidare beslutade kommunstyrelsen den 28 januari 2020, efter ett 
utskottsinitiativ, att begära en skriftlig redovisning från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har den 21 januari 2020 
återapporterat utfallet för 2019 års skogsskötsel samt de åtgärder som är 
gjorda och planerade för 2020.  
 
Det har även förts en dialog mellan samhällbyggnadsförbundet Bergslagen 
och kommunförvaltningen gällande hur skogen ska klassificeras, 
rekreationsskog eller produktionsskog. Slutsatsen i de diskussionerna är att 
bedömning för göras för enskilda objekt då det är svårt att med en riktlinje 
bedöma detta.  

 
Ekonomi 
Ekonomiska utfallet för 2019: 
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Överskottet för 2020 är planerat till röjning av flera objekt både i 
Grythyttan samt delar av Kronhagen. Det finns även planerade gallringar i 
de norra delarna av Kronhagen. I frågan gällande skogskonto för Hällefors 
kommun så kommer det att uppföras under 2020 förutsatt att det beräknade 
överskottet i skogsförvaltningen verkställs. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
En god skogsförvaltning ger ett mervärde för kommunen och ger 
förutsättningar för en bra skogsmiljö. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning av utförda tjänster och uppdrag är viktiga då det ger 
transparens i verksamheterna. Det är även av största vikt att skogen 
förvaltas rätt för att bibehålla dess värde. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Godkänna redovisingen för 2019 års skogsförvaltning. 
 
- Anse de uppdrag som gavs i kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 § 123 

besvarade. 
 
- Utskottsinitiativet om redovisning av samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens skogskötsel anses besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om redovisning av åtgärder vid 
Hökhöjden, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om skogskonto, vilket delvis besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om årligt återkommande uppföljning, 
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vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M) tilläggsyrkar att en årlig ekonomisk uppföljning av 
skogsförvaltningen sker. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till Vivianne Petterssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive tilläggsyrkande från Vivianne Pettersson (M), 
vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Godkänna redovisingen för 2019 års skogsförvaltning. 
 
Anse de uppdrag som gavs i kommunstyrelsens beslut 2019-05-22 § 123 
besvarade. 
 
Utskottsinitiativet om redovisning av samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens skogskötsel anses besvarat. 
 
En årlig ekonomisk uppföljning av skogsförvaltningen sker. 
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1 Sammanfattning 

Utredningens syfte var att undersöka möjligheten för Hällefors kommun att 
återta skogsförvaltningen från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Utredningen har svårt att säkerställa om ett övertagande är möjligt utifrån de 
uppgifter som har framkommit under utredningens gång. Detta beror i 
huvudsak på att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inte kan redogöra för 
det ekonomiska utfallet av skogsförvaltningen.  
I utredningen har en inventering gjorts av det totala skoginnehavet. Hällefors 
kommun har ca 600 hektar och av ca 50 % är låsta i reservat och ger därmed 
inte några större avkastningar. Den del av skogen som kan förvaltas är också i 
en sådan ålder eller lokaliserad i ett sådant område som gör det svårt att på ett 
konventionellt sätt förvalta den som t.ex. vissa delar i Hökhöjden. 
Det saknas vissa klargöranden kring förvaltningen, t.ex. hur man ska se på 
skog som är tätortsnära. Den tidigare förvaltningen av skogen har inte alltid 
varit fördelaktig för skogen eller Hällefors kommun.  
Den stora svårighet som framkommit i förvaltningens utredning har varit 
bristen på ekonomisk återrapportering då det gäller skogsförvaltningen. 
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2 Syfte och bakgrund 

2.1 Syfte 
 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23 § 214 att ge kommunförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna till ett övertagande av Hällefors kommuns 
skogsförvaltning. Förvaltningen sköts idag av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen.  
 
Utredningen kommer att genomlysa förvaltning, ekonomi samt om ett 
övertagande av förvaltningen är möjlig.  
Utredningen delas in i avsnitten ekonomi, beskrivning av dagsläget, åtgärder 
samt skötsel. 
 
2.2 Bakgrund 
 
Beskrivning av mark: 
Hällefors kommun äger skog och mark i olika delar av kommun. Marken 
ligger mestadels i detaljplanerade områden, parkmark samt i reservatsmark.  
Huvuddelen är tätortsnära skog där områden som Hökhöjden, Kronhagen och 
Klockarskogen är störst. Det totala innehavet av skogsmark som kan räknas 
som produktiv är 564 hektar. Det behöver förtydligas att ordet produktiv, 
enbart är ett vedertaget begrepp från skogsbruket som inte ta hänsyn till 
praktiska inskränkningar så som tätortsnära behov och formella skydd. Av det 
totala beståndet så består till 50 % av granskog och resten som blandskog, inte 
sällan som igenväxt gammal åkermark. I de olika områdena så har sporadiska 
åtgärder gjorts historisk. En del lyckade en del mindre lyckade. Till de 
lyckade hör vissa partier där gallring samt röjning har skett och till de mindre 
lyckade hör områden i Hökhöjden som slutavverkats och sedan lämnats utan 
vidare åtgärd vilket har gett ytor som kommer var kostnadsintensiva att 
återställa. Dock skedde åtgärderna i Hökhöjden innan 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen övertog förvaltningen av skogen. 
 

 Hällefors kommun ligger geografiskt i ett område med relativt god bonitet, 
vilket även syns på den beräknade virkestillgången och förväntade tillväxten. 
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Medeltalet för m3/ hektar är över den nivå som räknas som hög. Den stora 
volymen av virke finns i Hökhöjdens reservat vilket också gör att det till stor 
del är skog som inte kan räknas till den nyttjade arealen. Hökhöjden kan 
enligt den framtagna skötselplan som Länsstyrelsen gjort dock tillåta gallring 
och röjning i vissa partier.  
 
I tabellen nedan kan man utläsa att det är långt över 50 % av den totala 
produktiva skogen som ska räknas som naturvårdsområde: 

 Fördelningen av de olika trädslagen, sammanlagda virkesförrådet samt 
medeltal/hektar: 

 
 
Ekonomi 

 Det totala värdet på Hällefors kommun mark är svårbedömt. Ur ett 
marknadsperspektiv så kan ett värde kalkyleras fram till ca 30 miljoner 
kronor. Det värdet är ett marknadspris per hektar där aktuellt virkesförråd, 
markpris i aktuellt område samt bonitet är medräknat. Det bokförda värdet av 
skogen för Hällefors kommun är 0 kronor.  
 
Vid kontakt med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen angående 
redovisning av det ekonomiska utfallet av skogsförvaltningen så har 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen meddelat att de inte kan redovisa 
intäkter eller utgifter då det gäller skogsförvaltningen. Som anledning anges 
att den idag ligger sammanslagen hos Samhällsförbundet Bergslagen med 
grönyteskötseln och är därför svår att särskilja. Utredningen kan utifrån detta 
inte med säkerhet säga om ett övertagande av skogsförvaltningen är möjligt. 
 
Förvaltning 

Förvaltningen fram till 2018 har varit sporadisk. Samhällsbyggnads 
förbundet Bergslagen har inte haft någon som på heltid förvaltar skogen. 
Hösten 2018 anställdes en jägmästare som nu har som uppgift att kartlägga 
och förvalta skogarna i sammarbetskommunerna. Till det finns även en 
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kommunbiolog och stadsträdgårdsmästare som är delaktiga i förvaltningen av 
skogen och skogsåtgärder. Riskträd hanteras av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen på all kommunal mark.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upphandlar utförare av de 
skogsåtgärder som ska göras, i dagsläget är det Svea Skog. Till mindre 
åtgärder så används arbetsmarknadsenheten. Under denna utredning så 
framkom det att skogsbruksplan inte har delgivits Hällefors kommun. 
Anledningen till detta är okänt men en skogsbruksplan tillhör den som äger 
skogen då det ger en inblick i värde samt åtgärder i skogsbeståndet. I och med 
denna utredning fick dock Hällefors kommun ta del av skogsbruksplanen. 
 
 

3 Fördelar och nackdelar med ett övertagande av 
skogsförvaltning 

Det finns alltid fördelar likväl som nackdelar med olika typer av förvaltning 
och förvaltare. Dock är ingen tidigare uppföljning gjord då det gäller 
förvaltningen av skogen.  
 
 
3.1 Fördelar med ett övertagande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Fördelar med att återta skogsförvaltningen är att beslut och styrningen av 
skogsförvaltningen flyttas närmre den geografiska plats där skogen finns och 
de som nyttjar skogen. Det innebär även att beslut som rör skogen ger 
genomslag snabbare än med dagens system. Organisatoriskt så kommer 
Hällefors kommun ha möjligheter att åta sig skogsförvaltningen via 
upphandling. Ett annat alternativ är att skogsåtgärder upphandlas enskilt 
vilket kan vara fördelaktigt om det finns specifika mål eller förutsättningar för 
ett område. Hällefors kommun har tack vare sin skogsnäring ett ganska stort 
utbud av entreprenörer då det gäller skogsförvaltning och skötsel. Det 
kommer även innebära tydligare ekonomisk redovisning av 
skogsförvaltningen. 
 
3.2 Nackdelar med ett övertagande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har idag personella resurs för att 
kunna förvalta Hällefors kommuns skogar. De har även sakkunskap och 
kontaktnät för att förvalta skogen. Vid ett övertagande skulle den 
kompetensen behöva upphandlas av Hällefors kommun, vilket enligt de 
upphandlingsregler som finns, skulle kunna ge en ny förvaltare vid varje ny 
upphandling.  
 
I det fallet att ett övertagande ändå ska ske så är skogsförvaltningen beskriven 
i förbundsordningen daterad 2017-01-01 samt i funktionsbeskrivningen 
gällande grönytor. Det innebär att ett eventuellt övertagande kräver en 
förändring i förbundsordningen, vilket ska beslutas i alla fyra kommuners 
kommunfullmäktige. 
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4 Slutsats och förslag på åtgärder 

Slutsats 

Hällefors kommun behöver ta ställning till vilka ekonomiska resurser som ska 
tillåtas, antingen att skjuta till medel eller att ett uttag av kapital görs ur 
skogen för att försörja underhållande åtgärder. Som Hällefors kommuns 
skogsinnehav ser ut idag så är det inte enkelt att få en helt självförsörjande 
förvaltning. Detta beror på att den allmänna uppfattningen om hur tätortsnära 
skog ska se oftast ligger till grund för fördyrande åtgärder som har gjorts. 
T.ex. att ris avlägsnas från röjningar och gallringar.  En annan orsak är att 
röjningsåtgärder är eftersatta på i stort sett hela innehavet och de är 
kostnadsintensiva att åtgärda. Det kan även vara så att tätortsnära skog inte 
ska var självgenererande på pengar då den kan ha ett större värde som 
rekreation skog. En del skog ägs av kommunen med andra syften t.ex. vid 
skjutbanan, Hembygdsgården, kommunalt naturreservat i Saxhyttan, statliga 
reservaten så som Hökhöjden, Björskogsnäs, Krokbornsparken, Gyltbo samt 
gamla tipp ”Piteå”, vattenverk, reningsverk och  
badplats Storsand. Andra kommunala intressen så som Silverleden kan också 
inverka på resterande skog. 
 
Nedan följer ett antal punkter som identifierats under utredningens gång som 
behöver utredas närmare och åtgärdas: 
 

 Ekonomisk redovisning från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
av skogsförvaltningen från övertagande från Hällefors kommun till 
dags dato. 

 Årsplan samt ekonomisk kalkyl för tänkta åtgärder som ska komma 
Hällefors kommun tillkänna innan åtgärder görs. Detta för att 
säkerställa att tänkta åtgärder inte går i konflikt med utbyggnadsplaner 
som Hällefors kommun planerar. 

 Utreda möjligheten till att upprätta skogskonto där Hällefors kommun 
står som huvudman.  

 Ta ställning till om Hällefors kommuns skogsinnehav ska anses som 
produktiv skog eller som rekreationsskog om den är tätortsnära. Ett 
sådant ställningstagande är viktigt ur ett skogsbruksekonomiskt 
perspektiv. 

 

Hällefors kommun behöver ta ställning till hur stort det framtida 
skogsinnehavet ska vara samt vilka områden som kan vara strategiskt viktiga 
för en långsiktig utveckling av Hällefors kommun. En åtgärd kan vara att 
inventera områden som skulle kunna bytas mot annan lämplig mark. Där finns 
bland annat området kring Svartälvstorp där Hällefors kommun har 22 hektar 
industrimark, det området kunde minskas ned och bytas mot annan, för 
kommunen, mera lämplig mark. Alternativet kan även vara att marken säljs 
och pengarna återinvesteras i för Hällefors kommun andra viktiga åtgärder. 
 
Då det inte finns någon redovisning som kan redogöra för det ekonomiska 
utfallet av skogsförvaltningen så är det svårt att med säkerhet säga om ett 
övertagande är möjligt. Utifrån andra aspekter som framkommit i denna 
utredning så är ett övertagande av skogsförvaltningen från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen möjligt. Det kommer då kräva 
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avsättning av tid för kommunförvaltningen och beroende på hur det 
organisatoriskt löses så kan det även innebära utbildning.  
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5 Referenser  
 

5.1 Litteratur 
 
 
Skogsbruksplan 2019-2028 
 
Förslag till övergripande mål för den kommunala skogsförvaltningen 
SBB2018-027 
 
Förbundsordning 2017-01-01 
 
Grönplan 
 
Funktionsbeskrivning för drift-och underhållsåtgärder på grönytor inom 
Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde daterad 2015-02-10 
 
 
5.2 Internet 

 

Enligt areals värderingssnurra, med värden om ca 400 hektar produktiv mark. 
http://areal.se/ 
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Säkerställande av gång- och cykeltrafik 
Finnbergsvägen, ombyggnation av gång- och cykelväg, 
dnr KS 19/00098 
 
Beslutsunderlag 
KF 2018-06-12 § 92 
KS 2019-05-22 § 121  
 
Ärendet 
2018 byggdes en ny modul skolan den norra sidan av Klockarhagsskolan. 
Tidigare fanns tre nybyggda förskoleavdelningar i samma område. I och med 
detta så byggdes Hemgårdsvägen om för att säkerställa skolmiljön samt även 
säkerheten för både barn och gång och cykeltrafiken på Hemgårdsvägen. 
 
Trafikläget har i och med utvecklingen av den norra delen även inneburit en 
generell ökning av trafiken, med exempelvis en ökning av biltrafik då barn 
lämnas och hämtas. Ett flertal incidenter bilister och gång-och 
cykeltrafikanter har rapporterats på Finnbergsvägen.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har enligt kommunstyrelsen beslut 
den 22 maj 2019 nu färdigställt projekteringen av Finnbergsvägen. Enligt 
projektering byggs det en 3 meter bred gång-och cykelväg på den norra sidan 
av Finnbergsvägen, från brofästet på gång-och cykelbron till Bjässevägen för 
att där ansluta till befintligt gång-och cykelvägnät. Befintlig vägbredd för 
fordonstrafiken blir intakt. Överfarterna vid Hedlingsvägen samt Bjässevägen 
blir upphöjda för ökad säkerhet vid passage och för att sänka farten på 
fordonstrafiken. 
 

Ekonomi 
En preliminär bruttoutgift för att genomföra säkerställande av GC- trafik 
Finnbergsvägen är cirka 1,25 miljoner kronor. Medfinansiering är beviljad 
av Region Örebro län och Trafikverket för åtgärden under 2020. 
Kommunen har erhållit en 50-procentig medfinansiering. Resterande  
50 procent finansieras med 25 procent ur kommunstyrelsens strategimedel 
och resterande 25 procent ur Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
investeringsmedel för asfaltering i tätorten. 
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Folkhälsa 

    Förstärkningar i gång-och cykelvägnätet ger möjlighet för minskad 
användning av bilen vilket ger bättre miljö och friskare medborgare. 
 
Miljö 
Förslaget bedöms innebära en positiv inverkan på närmiljön i anslutning till 
centrum och skola då en mera trafiksäker miljö skapas både för gång- och 
cykeltrafikanter.  
 
Medborgarperspektiv 
Ett förstärkt gång-och cykelvägnät ger ökad gång- och cykeltrafik samt ökad 
säkerhet för oskyddade trafikanter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Genomföra ombyggnation av gång-och cykelväg på Finnbergsvägen för 

ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
 
- Finansiering av byggnation av säkerställande av GC-trafik 

Finnbergsvägen sker inom kommunstyrelsens strategimedel år 2020 med 
25 procent motsvarande 312,5 tkr och resterande 25 procent ur 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens investeringsmedel för 
asfaltering år 2020. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) kortfattat och kommunchef Tommy Henningsson 
tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Margeurite Wase (C) och Vivianne 
Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Genomföra ombyggnation av gång-och cykelväg på Finnbergsvägen för ökad 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
 
Finansiering av byggnation av säkerställande av GC-trafik Finnbergsvägen 
sker inom kommunstyrelsens strategimedel år 2020 med 25 procent 
motsvarande 312,5 tkr och resterande 25 procent ur 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens investeringsmedel för asfaltering år 
2020. 
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Datum  
2020-03-19  

Fastighetsenheten 
   
Jessica Nilsson, 0591-641 06   
jessica.nilsson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

 
 
Nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-14 § 11 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-17 § 301 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 138 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 166 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har upphandlat anläggning av utemiljö i anslutning till 
den nya förskolan vid Lärkan. Efter genomförd anbudsutvärdering kan 
konstateras att vinnande anbudspris överstiger budgeterande medel och 
kommunen behöver därför ta ställning till hur detta ska hanteras. 
 

Ekonomi 
Två leverantörer lämnade anbud i upphandlingen. Vinnande anbudspris 
uppgår till 3 898 tkr. I budget finns 1,5 mkr avsatta för utemiljön och häri 
ska även ingå anslutningsavgift för VA vilken uppskattas till cirka 250 tkr. 
Det innebär att den totala summan överstiger budgeterade medel med drygt 
2,6 mkr.  
 
Utifrån denna förändring samt att projektet vad gäller byggnationen av ny 
förskola beräknas kosta 0,6 miljoner mer än budgeterat beräknas 
kommunens verksamhetskostnader öka med 706 tkr årligen samt 
engångskostnader med 1 214 tkr. För förskoleverksamheten innebär det 
årligen ökade nettokostnader med drygt 1 miljoner kronor, vilket innebär 
att förskolan behöver effektivisera motsvarade belopp om inte politiken 
väljer att tillskjuta ytterligare medel eller omfördela.  
 
Enligt kommunens nyckeltalssammanställning som utgår från databasen 
Kolada framgår att kommunens nettokostnad per inskrivet barn är  
141 510 kronor år 2018. Utifrån kommunens räkenskapssammandrag 2018 
uppgick kommunens nettokostnader för förskoleverksamheten till 33,9 
miljoner kronor vilket innebär att kommunen rapporterat in 239 barn.   
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Kronor per inskrivet barn 2014 2015 2016 2017 2018
Hällefors 119 040 131 245 137 684 140 396 141 510
Liknande grupp förskola o ped omsorg 128 231 137 373 140 069 160 610 154 836
Örebro län 128 895 135 172 141 453 148 195 153 246
Landsbygdskommun, ej nära större stad 133 477 139 037 144 316 147 879 152 735
Alla kommuner, ovägt medel 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858
Förskola, nettokostnad per inskrivet barn år 2014-2018 
 
Skulle kommunens kostnader varit 1,1 miljoner kronor högre redan år 2018 
skulle nettokostnaden per inskrivet barn istället uppgå till 146 381 kronor 
vilket fortfarande skulle vara lägre än i andra kommuner. 
 
Kommunens likviditet är låg och förvaltningen bedömer att en ytterligare 
investeringsutgift kräver nyupplåning. Förvaltningen föreslår att 
kommunen genomför en nyupplåning på maximalt 2,7 miljoner kronor 
under år 2020, vilket leder till ökade räntekostnader.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv torde det vara angeläget att utemiljön vid den 
nya förskolan är komplett då förskoleverksamheten ska ta byggnaden i 
bruk, vilket planeras ske under september 2020.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 2 600 tkr i investeringsbudget för 

verksamhetsåret 2020. 
 

- Investeringsutgiften ska finansieras med nyupptagning av lån motsvarande 
maximalt 2,7 miljoner kronor under år 2020.  
 

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

 
 
 
Tommy Henningsson Jessica Nilsson 
Kommunchef Fastighetschef 
 
 
 
Jessica Jansson 
Ekonomichef 
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Datum  
2020-03-20  

Ekonomienheten 
   
Jessica Jansson, 0591-64106   
   
 
  

Beräkning utifrån utökade investeringsutgifter för nya 
förskolan 
 
Utifrån tidigare underlag från kommunförvaltningen har kommunfullmäktig 
beslutat att genomföra en ny förskola vid förskoleområdet Lärkan enligt 
nedanstående beräkningsunderlag. 
 
Ökade kostnader för kommunen enligt tidigare beslut 
2019 års budgeterade driftkostnader förskolan Masken 5 151 tkr 
2019 års budgeterade driftkostnader förskolan Bananen 1 644 tkr 
SUMMA BERÄKNADE DRIFTKOSTNADER 2019 6 795 tkr 
 
Hyreskostnader som utgår för förskolan Masken -342 tkr 
Hyreskostnader som utgår för förskolan Bananen -177 tkr 
Minskade lönekostnader p g a effektivisering -235 tkr 
Nya kapitalkostnader ny förskolebyggnad 1 423 tkr 
Ökade internränteintäkter p g a investering -501 tkr 
Nya driftkostnader för ny förskolebyggnad 293 tkr 
Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 138 tkr 
Ökade internräntekostnader p g a nya inventarier -18 tkr 
SUMMA ÖKADE NETTOKOSTNADER 581 tkr 
 
Ökade räntekostnader 75 tkr 
SUMMA ÖKADE FINANSIELLA KOSTNADER 75 tkr 
 
Rivnings- och avvecklingskostnader för förskolan Masken 400 tkr 
Rivnings- och avvecklingskostnader för förskolan Bananen 250 tkr 
Inköp av gardiner och förbrukningsinventarier 564 tkr 
SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 1 214 tkr 
 
Ökade kostnader för förskoleverksamheten enligt tidigare beslut 
2019 års budgeterade driftkostnader förskolan Masken 5 151 tkr 
2019 års budgeterade driftkostnader förskolan Bananen 1 644 tkr 
SUMMA BERÄKNADE DRIFTKOSTNADER 2019 6 795 tkr 
 
Hyreskostnader som utgår för förskolan Masken -342 tkr 
Hyreskostnader som utgår för förskolan Bananen -177 tkr 
Minskade lönekostnader p g a effektivisering -235 tkr 
Nya kapitalkostnader ny förskolebyggnad 1 423 tkr 
Nya driftkostnader för ny förskolebyggnad 293 tkr 
Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 138 tkr 
SUMMA ÖKADE DRIFTKOSTNADER 1 100 tkr 
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Inköp av gardiner och förbrukningsinventarier 564 tkr 
SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 564 tkr 
  
Förvaltningen har nu genomfört en upphandling av investeringen vad gäller 
både fastigheten och utemiljön vilket resulterat i förändrade 
investeringsutgifter som därmed påverkar kommunens framtida driftkostnader 
samt nyupplåning. Nedan beskrivs de nya ekonomiska konsekvenserna.  
 
Ökade kostnader för kommunen  
2019 års budgeterade driftkostnader förskolan Masken 5 151 tkr 
2019 års budgeterade driftkostnader förskolan Bananen 1 644 tkr 
SUMMA BERÄKNADE DRIFTKOSTNADER 2019 6 795 tkr 
 
Hyreskostnader som utgår för förskolan Masken -342 tkr 
Hyreskostnader som utgår för förskolan Bananen -177 tkr 
Minskade lönekostnader p g a effektivisering -235 tkr 
Nya kapitalkostnader ny förskolebyggnad 1 451 tkr 
Ökade internränteintäkter p g a investering -516 tkr 
Nya driftkostnader för ny förskolebyggnad 293 tkr 
Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 138 tkr 
Ökade internräntekostnader p g a nya inventarier -18 tkr 
SUMMA ÖKADE NETTOKOSTNADER 706 tkr 
 
Ökade räntekostnader 156 tkr 
SUMMA ÖKADE FINANSIELLA KOSTNADER 156 tkr 
 
Rivnings- och avvecklingskostnader för förskolan Masken 400 tkr 
Rivnings- och avvecklingskostnader för förskolan Bananen 250 tkr 
Inköp av gardiner och förbrukningsinventarier 564 tkr 
SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 1 214 tkr 
 
Ökade kostnader för förskoleverksamheten  
2019 års budgeterade driftkostnader förskolan Masken 5 151 tkr 
2019 års budgeterade driftkostnader förskolan Bananen 1 644 tkr 
SUMMA BERÄKNADE DRIFTKOSTNADER 2019 6 795 tkr 
 
Hyreskostnader som utgår för förskolan Masken -342 tkr 
Hyreskostnader som utgår för förskolan Bananen -177 tkr 
Minskade lönekostnader p g a effektivisering -235 tkr 
Nya kapitalkostnader ny förskolebyggnad 1 451 tkr 
Nya driftkostnader för ny förskolebyggnad 293 tkr 
Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 138 tkr 
SUMMA ÖKADE DRIFTKOSTNADER 1 128 tkr 
 
Inköp av gardiner och förbrukningsinventarier 564 tkr 
SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 564 tkr 
 
 



Byggnation av utemiljön ny förskola 2020-03-20

Efter genomförd upphandling av utemiljön vid nya förskolan beräknas nedanstående utgifter och kostnader.

MARKANLÄGGNINGEN 4 148 000
Markanläggning under mark 1 244 400 30% 60 år
Markanläggning över mark 1 451 800 35% 20 år
Markanläggning utrustning 1 451 800 35% 10 år

Konsekvenser för kommunens ekonomi

Ökade driftkostnader år 1:
MARKANLÄGGNINGEN Avskrivning Internränta
Markanläggning under mark 20 740 60 24 888
Markanläggning över mark 72 590 20 29 036
Markanläggning utrustning 145 180 10 29 036

238 510 82 960
Utifrån tidigare beslut med en investeringutgift på 1,5 mkr
MARKANLÄGGNINGEN 1 500 000
Markanläggning under mark 450 000 30% 60 år
Markanläggning över mark 525 000 35% 20 år
Markanläggning utrustning 525 000 35% 10 år

Konsekvenser för kommunens ekonomi

Ökade driftkostnader år 1:
MARKANLÄGGNINGEN Avskrivning Internränta
Markanläggning under mark 7 500 60 9 000
Markanläggning över mark 26 250 20 10 500
Markanläggning utrustning 52 500 10 10 500

86 250 30 000
Jessica Jansson
Ekonomichef
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Yttrande över Maria Jansson Andersson (GL) och 
Wilhelm Thams (GL) motion om utegym i Grythyttan 
samt Berit Qvarnströms (V) motion om utveckling av 
Kyrkoberget i Grythyttan, dnr KS 19/00301 samt KS 
18/00128 
 
Beslutsunderlag 
Maria Jansson Andersson och Wilhelm Thams motion 
KF 2019-10-29 § 158 
KS 2019-11-19 § 283 
Berit Qvarnströms motion 
KF 2018-06-12 § 80 
KS 2018-08-28 § 171 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda två motioner om utegym. 
Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Tham (GL) lyfter i sin motion 
fram badplatsen i Grythyttan som önskad placering, medan Berit Qvarnström 
(V) i sin motion föreslår Kyrkoberget. 
 
Berit Qvarnström (V) hänvisar även till antagen grönplan och ser att ett 
utegym skulle vara ett bra komplement till grönplanens föreslagna utveckling 
av området, med exempelvis bänkar och grillplats i området.    
 
Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har byggt ett utegym vid 
Hurtigtorpet under 2019. Det har ännu inte skett någon utvärdering av detta, 
vilket bör göras innan ytterligare investeringar i aktivitetsobjekt.  
 

Ekonomi 
Ett utegym kostar från 150 000 kronor och uppåt att uppföra beroende på 
storlek och vilken funktion man vill ha. En förstärkning av belysningen bör 
även göras i området för att säkerställa tryggheten på platsen. I tillägg så 
kommer driftkostnader och besiktning av utrustningen. Tillsyn bör ske ett 
par gånger per år och oftare under sommartid.  
Kommunförvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska 
kostnader. 
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Folkhälsa 
Möjligheten till aktivitet är att se som en investering av folkhälsa. Dock bör 
utvärderingar göras av redan befintliga aktivitetsobjekt för att se 
användningsfrekvens. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen hänvisar till aspekter som berörts under rubriken 
folkhälsa. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Inte uppföra ytterligare ett utegym utan utvärdering av redan befintligt. 
 
Med detta anses de båda motionerna besvarade. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), Margeurite 
Wase (C) och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Inte uppföra ytterligare ett utegym utan utvärdering av redan befintligt. 
 
Med detta anses de båda motionerna besvarade. 
 



 

 

Motion angående ute-gym i Grythyttan. 

Både permanentboende i Grythyttan och studenter har länge åtrått ett ute-gym i 
Grythyttan. Grythyttelistan vill aktualisera detta och föreslår  

• Att kommunen anlägger ett ute-gym för aktiviteter under hela året vid den 
kommunala badstranden i Grythyttan. Valet av plats grundar sig på att många idag 
promenerar/springer till badplatsen och sedan fortsätter utefter Torrvarpens östra 
strand 

• Anläggande av ett ute-gym skulle främja de boendes hälsa och välbefinnande samt 
inte minst – röna stor uppskattning   

• Till motionen bifogas några foton som visar hur ett ute-gym kan smälta in i miljön vid 
badstranden 

 

                        

     

Grythyttan onsdag 23 oktober 2019 

 

Maria Jansson-Andersson och Wilhelm Tham 

Grythyttelistan 
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Yttrande över medborgarförslag om industrimuseum, 
dnr KS 19/00199 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkom 2019-07-01 
KF 2019-09-17 § 135 
KS 2019-10-08 § 235 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om 
att uppföra ett industrimuseum alternativt en industripark. Förslagsställaren 
föreslår att kommunen ska bilda en arbetsgrupp för arbetet. Ett av motiven 
som nämns är att den industrikultur som finns i kommunen riskerat att 
försvinna. 
 
Kommunförvaltningen ser inte möjligheterna att uppföra detta i kommunens 
regi. Det sett ur ekonomiska samt övriga resurssynpunkter.  
 
Kommunförvaltningen ser dock positivt på att intresserade föreningar eller 
andra aktörer som är intresserade lyfter fram traktens industriella historia. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska 
kostnader för kommunen.  
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Inte uppföra ett industrimuseum eller industripark. 
 
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Katja Ollila (V), Bella-Maria Kronman 
(V) och ordförande Annalena Järnberg (S) 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Katja Ollila (V) tilläggsyrkar att det i beslutet läggs till att förvaltningen har 
en dialog kring möjligheten att på andra sätt lyfta traktens industrihistoria. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive Katja Ollilas (V) tilläggsyrkande, vilket bifalls.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Inte uppföra ett industrimuseum eller industripark. 
 
Med ovanstående ska medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Förvaltningen har en dialog kring möjligheten att på andra sätt lyfta traktens 
industrihistoria. 
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Riktlinje för användning av kommunstyrelsens 
strategimedel, dnr KS 20/00052 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje kommunstyrelsens strategimedel 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram en riktlinje för att förtydliga hur 
kommunstyrelsens strategimedel ska användas. 
 
Utifrån att det är kommunstyrelsen som förfogar över strategimedlen bör 
riktlinjen som tydliggör användningen av kommunstyrelsens strategimedel 
antas av kommunstyrelsen. 
 

Ekonomi 
En summa för strategimedel budgeteras årligen som en del av 
budgetprocessen. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Riktlinjen kan även tydliggöra för medborgarna hur de särskilt avsatta 
medlen är tänkta att användas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta riktlinjen kommunsstyrelsens strategimedel.  
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om satsningar på medborgardialog och 
stöd till byalag, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) och 
Bella-Maria Kronman (V). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta riktlinjen kommunsstyrelsens strategimedel.  
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1 Inledning  

Kommunförvaltningens uppdrag har varit att göra ett förtydligande av 
kommunstyrelsens årliga strategimedel dvs vad skall , per definition, 
strategimedlen användas till. 

 

2  Målsättning 

Förtydligande kring hur kommunstyrelsens strategimedel skall fördelas. 
 
 
3 Syfte 

Syftet är att strategimedlen skall stå till kommunstyrelsens förfogande för 
genomförande av sådant som har mer strategiska och långsiktiga effekter 
utifrån mål och planer, kostnadseffektivitet eller utveckling av verksamhet 
genom stödjande av projekt med utvecklingsfokus.  
 
Strategimedlen omfattar även strategiska medel som behöver avsättas årligen 
för riktade näringsbefrämjande åtgärder, som avser att stödja och utveckla 
näringslivet i kommunen och som är kopplad till antagen näringslivsstrategi.   
 
 
4 Ansvarsfördelning 

4.1 Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ansvarar och beslutar om tilldelning av dessa medel och de 
fördelas via de initiativ och underlag/tjänsteskrivelser som förvaltningen 
levererar eller via initiativ som tas av kommunstyrelsen. 
 
4.2 Kommunchef/ Förvaltningschef 
 
Kommunchefen ansvarar för att den ärende- och beslutsprocess som krävs för 
tilldelning av strategimedlen, tillika den verkställighet som krävs efter beslut. 
 
 

 4.3  Ekonomichef 
Ekonomichef ansvarar för att löpande justera kommunstyrelsens internbudget 
utifrån vad kommunstyrelsen beslutat om tilldelning av driftmedel utifrån 
strategi medel. Dessutom ansvarar ekonomichef för att löpande följa upp 
beslutade medel och rapportera till kommunstyrelsen i samband med 
månadsrapportering av kommunstyrelsens helårsprognos.  
 

 
5 Strategimedel 

5.1 Årlig budgetering  
 
Vilken budgetsumma som skall omfattas av nämnda strategimedel beslutas 
via den årliga budgetprocessen. Beloppet som ställs till förfogande skall ligga 
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i paritet med planeringsreserven, d.v.s. 0.75 procent av budgeterade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 
Strategimedlen fördelas så att de riktade näringsbefrämjande åtgärderna 
omfattar 30 procent av kommunstyrelsens årliga strategimedel. 
 
5.2 Löpande beslut under budgetåret 
 
Alla ärenden till kommunstyrelsen, där strategimedel skall nyttjas, skall 
passera kommunchef och ekonomichef innan den politiska beslutsprocessen 
påbörjas. 
 
5.3 Uppföljning under budgetåret 
 
Kommunchef ansvar för att återkoppling/uppföljning sker av beviljade medel, 
där ekonomichef bistår med löpande ekonomisk uppföljning av utfall. 

 
 

 
 



5(5) 

 

 

 

 

Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors  

Telefon 0591-641 00 vx •   
kommun@hellefors.se 

 











 

 
 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  
2020-03-18  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Ansökan om hyresbidrag till Källstugan, Hällefors-
Grythyttans reumatikerförening, dnr KS 20/00049 
 
Beslutsunderlag 
Bidragsansökan inkommen 2020-02-21 
KS 2019-02-26 § 54 
KS 2019-08-27 § 188 
KS 2019-11-19 § 273 
 
Ärendet 
Hällefors-Grythyttans reumatikerförening ansöker om hyresbidrag för sin 
lokal på Källvägen för 2020. Sökt hyresbidrag är 24 000 kronor. 
 
Frågan om bidrag till reumatikerföreningens hyra har behandlats av 
kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen, under förra året 2019-02-26 § 54, 
2019-08-27 § 188 samt 2019-11-19 § 273. 
 
I samband med det senaste beslutet gällande hyresbidrag, beslutade 
kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att erbjuda föreningen någon 
av de föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för föreningar: i 
trygghetsboendet Björkhaga, trygghetsboendet Grythyttan, Bowlinghallen 
eller Folkets hus. 
 
Med utgångspunkt i refererat beslut samt tidigare beslut fattade i 
kommunstyrelsen, kan förvaltningen i dagsläget inte lämna något förslag på 
finansiering av ett hyresbidrag till föreningen. Istället hänvisar förvaltningen 
till kommunstyrelsens beslut 2019-11-19 § 273 och föreslår att föreningen 
nyttjar någon av de sammanträdeslokaler som kommunen tillhandahåller. 
 
Förslaget innebär att verksamheten i den del som avser loppis sannolikt inte 
kan fortgå, men att ett sedvanligt föreningsliv kan bedrivas inklusive de 
övriga exempel på verksamheter som föreningen ger. 
 
Slutligen anser kommunförvaltningen att det är problematiskt att behandla 
föreningar på olika sätt då det gäller lokalhyra, varför förvaltningens förslag 
innebär ett mer likartat förhållningssätt. 
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Ekonomi 
Sökt bidrag är 24 000 kronor. Kommunförvaltningen kan inte lämna något 
förslag på finansiering av sökt bidrag. 
 
Folkhälsa 
Föreningsliv och de sociala kontakter det innebär har positiva effekter på 
folkhälsan. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att föreningar ges likartade och 
rättvisa förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Ur det perspektivet 
är det av vikt att kommunstyrelsen så snart som möjligt antar riktlinjer för 
hur föreningsbidrag i kommunen ska hanteras. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Begäran om hyresbidrag om 24 000 kronor avslås. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan 
Stolpen (V). 
 
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vilka lokaler som erbjudits och dialog 
med föreningen, vilket besvaras av ordförande Johan Stolpen (V) och 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) önskar följande yttrande till protokollet vilket 
godkänns: 
 
”Det är högst angeläget att det återremitterade ärendet om riktlinjer för 
föreningsbidrag kommer tillbaka.” 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Johan Stolpen (V) och Maja 
Loiske (V). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Begäran om hyresbidrag om 24 000 kronor avslås. 

 
 











 
Tobias Nygren, Centerpartiet Hällefors, 2020-01-13 
 
 

Motion: Mindfulness i skolan för ökad trygghet och minskad stress 

Nästa 200 000 barn och ungdomar är drabbade av psykisk ohälsa enligt Socialstyrelsen. För att 
möta detta har allt fler skolor har börjat använda sig av mindfulness-koncept för att skapa lugn, 
öka koncentration och förbättra lärmiljö. Intresset kring att ha mindfulness på schemat är stort i 
samhället och rapporteras kontinuerligt i media. I Sveriges riksdag har motioner lämnats av 
bland andra Hans Hoff (S) och Anne Marie Brodén (M). 
 
Minfulness i skolan vilar på några grundstenar; beröring, stillhets, reflektion, rörelse och utövas 
genom enkla avslappnings- och mindfulnessmetoder som yoga, meditation, visualiseringar, 
andningsövningar och samtal.  
 
Goda effekter av midfulness i skolan har bekräftats av forskning både internationellt t.ex. det 
Harvardbaserade utbildningsprogrammet Education Initiative liksom i Sverige genom 
mindfulness-koncept som Drömmen om det goda respektive Mitt lugn. 
Forskningsresultaten visar att elever lärt sig fokusera på en uppgift åt gången, fått bättre 
kompisrelationer, gjort mer medvetna val, är mindre styrda av känsloimpulser, utvecklat nya 
förmågor och utvecklat förståelse på djupet.  
Mindfulness i skolan rapporteras vara uppskattat av både elever och lärare, lätt att lära och är 
inte kostsamt.  
 
Genom mindfulness i undervisningen kan skolan i Hällefors stärka arbetet mot psykisk ohälsa 
och försämrad självbild bland elever liksom förebygga våld och mobbing. Ett mindfulness 
program i våra skolor kan bidra till en skolmiljö präglad av lugn och studiero, där barn mår 
bättre, är trygga barn med god självkänsla och acceptans av andra och deras olikheter. 
Programmet bidra därigenom till demokratiuppdraget. 
 
 
Jag yrkar:  
att förvaltningen ges uppdrag att utreda möjligheten att införa mindfulness i undervisningen vid 
skolorna i Hällefors kommun  





 

 

 

Motion angående lokalt omhändertagande av Gyltboanläggningens lakvatten. 

 

Idag pumpas lakvattnet från den täckta Gyltbotippen via ledning till avlopps-
reningsanläggningen Fjällbo innan vattnet släpps ut i recipient (Svartälven). Detta 
innebär att lakvattnet renas från fosfor innan det släpps ut i recipienten. En del av 
föroreningarna i lakvattnet fastnar i slammet och kontaminerar detsamma. 
Hanteringen av lakvattnet betalas genom antalet kubikmeter som kommer från 
Gyltbo. 

Grythyttelistan önskar att en utredning görs av Samhällsbyggnad Bergslagen i syfte 
att lokalt omhänderta lakvattnet på Gyltboanläggningen genom biologisk rening. 
Grythyttelistan vill på detta sätt minska energianvändningen (klimataspekten) och 
hindra slammet från avlopps-reningsanläggningen i Fjällbo att kontamineras av 
miljöfarligt avfall. 

Grythyttan 17 februari 2020 

 

Maria Jansson Andersson     
    

 

Wilhelm Tham 

Ledamöter i Kommunfullmäktige   

Grythyttelistan 
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Information om gång- och cykelväg Hällefors-
Grythyttan, dnr KS 18/00288 
 
Informationsunderlag 
KS 2018-11-27 § 252 
Minnesanteckningar möte mellan Trafikverket, Sweco och Hällefors kommun 
2019-12-18 
 
Ärendet 
Trafikverket har i sin projektering funnit hinder i att gång-och cykelvägen 
dras på den östra sidan om RV 63 samt RV 244. Detta på grund av en 
eternitledning som är förlagd på cirka 3-4 kilometer av den tänkta 
sträckningen. Trafikverket har enligt sina riktlinjer inte möjlighet att förlägga 
en gång- och cykelväg över en ledning.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och kommunförvaltningen har inte 
samma syn på de risker som Trafikverket och anser vidare att de förslag som 
anges som alternativ sträckning inte kan anses hålla samma användarvänlighet 
som den ursprungliga sträckningen. Ett alternativ fanns för att behålla 
sträckningen på den östra sidan, men den innebar en kostnad för att byta ut 
eternitledningen som inte kan anses skälig.  
 
Projektering av den västra sidan av riksvägarna har påbörjats och i det finns 
det även en planstridighet liknande den som fanns på den östra sidan. 
Trafikverket kommer dock ta de merkostnader som denna ändring kan ge 
Hällefors kommun då det gäller detaljplaneförfarandet. 

Ekonomi 
Ändringen av sträckning förväntas inte ge Hällefors kommun någon 
merkostnad. 

Folkhälsa 
En gång-och cykelväg mellan kommunens centralorter ger förutsättningar 
för ökad folkhälsa. 

Miljö 
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Finns möjligheten att på ett säkert sätt använda cykel i sin vardagspendling 
så ger det en bättre miljö. 

Medborgarperspektiv 
Förbättringar i hälsa och miljö ger ett stort mervärde för medborgarna.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S) tillför. 
 
Katja Ollila (V) ställer fråga om planstridighet på västra sidan, vilket besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Margeurite Wase (C) yttrar sig under ärendets behandling. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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Möte med Hällefors kommun 

Deltagare TRV: Malin Skyman (MS), Ali Aghaie Azghandi (AAA) 

Deltagare Sweco: Anders Atterbrand (AA) 

Deltagare Hällefors kommun: Tommy Henningsson (TH), Annalena Järnberg (AJ), Mickael 
Pulkkinen (MP).     
 

Mötet inleds:  

Trafikverket visar upp en Powerpoint- presentation med information om projektets status 
samt en kort genomgång av det som har hänt i projektet fram till idag.  

Mikael Pulkkinen har en kontinuerlig dialog med SBB och kommer att vidarebefordra 
relevant information.  

 

Kort historik:  

Vid ledningssamordningsmöte nr 3 informerar SBB att vattenledningen vid Gc-vägens 
placering är av eternit. Trafikverket kallar till ett akut möte den 3 oktober, där Trafikverket 
får mer information av SBB gällande aktuell eternitledningen. Ledningen berör ca 3.1 km av 
Gc-vägens planerade sträckning.  

Trafikverket tar beslut efter mötet att Sweco ska ta fram ett underlag för nya alternativ av 
Gc-vägens placering, där projektet undviker eternitledningen. 
 
Den 21 november informeras Hällefors kommun om de alternativ som tagits fram i 
underlaget från Sweco. Sweco mailar sedan över materialet med de olika alternativen till 
Hällefors kommun. MP för informationen vidare till kommunchef och kommunstyrelsen 
ordförande. 

Den 22 november levererade Sweco ett PM där de olika alternativen redogörs samt för- och 
nackdelar för respektive. I PM:et framgår det även vilket/vilka alternativ som Trafikverket 
anser som lämplig placering av Gc-vägen.    

 

Trafikverket förslag på placering av Gc-vägen: 

1.  Grundalternativ – endast om eternitledningen byts ut på den berörda sträckan på 
cirka 3.1 km.  
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2. Alternativ 4: Gc-vägen kommer att placeras enligt grundalternativet på den östra 
sidan fram till eternitledningen. Gc- vägen byter sida innan villaområdet vid 
Hammarn där eternitledningen börjar. För att detta skall vara möjligt måste del av 
detaljplan hävas.  
 

3. Alternativ 6: Gc-vägen kommer att placeras enligt grundalternativet på den östra 
sidan fram till eternitledningen. Gc-vägen fortsätter sedan utanför villorna på 
befintlig sidoväg, för att sedan gå över till västra sidan efter korsning väg 244/63.  

 

Diskussion: 

Både kommunen och Trafikverket tycker att det är beklagligt att risken med eternitledningen 
inte uppmärksammats tidigare i projektet. En stor orsak till detta beror på att SBB och 
kommunen inte delar samma uppfattning som Trafikverket när det gäller riskerna med att 
bygga en Gc-väg i anslutning till eternitledningen.   
 
Då Hällefors kommun redan har bekostat hävningen av detaljplan en gång, och inte är 
intresserade av att bekosta en ny,  föreslår MS att projektet får bekosta en andra hävning. En 
andra hävning av samma detaljplan, fast på andra sidan, skulle innebära att alternativ 4 kan 
möjliggöras.  
Kommunen tar fram underlag för vad en hävning av detaljplanen kan kosta så att MS kan 
lyfta frågan till beställaren på Trafikverket.  
Detta omtag kommer att innebära att projektet måste ta ett steg tillbaka i 
planläggningsprocessen och ta fram en ny samrådshandling och genomföra ett nytt samråd 
på ort.   

 
Om alternativ 1 väljs som lösning, kommer Trafikverket att sköta projekteringen samt 
utförandet där kommunen får stå för den del av kostnaden som berör bytet av 
eternitledningen. Trafikverket kommer att beställa ett underlag av Sweco där en preliminär 
kostnadsbedömning redovisas.  
Kommunen kommer att titta på kostnader för bytet av eternitledningen för den sträckningen 
som påverkar Gc-vägen. 

  
Trafikverket och Hällefors kommun är eniga om att alternativ 6 är minst lämplig, då Gc-
vägen placering tvingas placeras på riskfritt avstånd från eternitledningen. Detta skapar även 
otrygghet för Gc-vägens trafikanter eftersom avståndet från huvudvägen blir stort.    

 

 

Kommer att ske:  
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Hällefors Kommun återkommer med kostnad för att häva detaljplanen för att alternativ 4 
ska vara möjligt.  

MS informerar Trafikverkets planering och beställare om förslaget att Trafikverket bekostar 
en ny hävning. 

MS beställer en kostnadsbedömning av att byta eternitledningen av Sweco, så att Hällefors 
Kommun sedan kan ta ställning till om det är ett alternativ. 

Efter sammanställning av all information från båda parter kommer ett nytt möte att bokas in 
med kommunen för uppföljning.    
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Prioritering och tidplan för åtgärder för nedlagda 
deponier i Hällefors kommun, dnr KS 18/00268 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag direktionen 2018-09-21 § 132 
Inventering nedlagda deponier Hällefors kommun, inkom 2018-10-09 
Rapport åtgärder för nedlagda deponier i Hällefors kommun med tidplan, 
inkom 2019-12-20 
 
Ärendet 
En inventering av nedlagda deponier i Hällefors kommun har genomförts 
under 2015-2017. Med anledning av den inventeringen har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen begärt in en åtgärd-och tidplan 
för fortsatt kontroll och hantering av deponierna.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har anlitat konsultföretaget Miljö & 
avfallsbyrån AB som tagit fram en åtgärdsplan samt tidplan för detta. En 
prioritering är gjord i åtgärdsplanen där de fyra högst klassade deponierna 
hanteras. De fyra det gäller är Piteå deponin, Deponi Lungsälven, 
Jordantippen och Rotkoppsgruvan i Bredsjö. Tidplanen sträcker sig från 2020 
till 2026.  
 

Ekonomi 
I åtgärdsplanen så har det inte redovisats några kostnader för planerade 
åtgärder.  
 
Folkhälsa 
Ur folkhälsoperspektivet så är det viktigt att kunna säkerställa miljön kring 
gamla deponier.  
 
Miljö 
Uppföljning kring deponierna med åtgärder som markprover samt 
vattenprovet ger en bild av om urlakning till grundvatten sker. Vilket 
kommer leda till flera åtgärder. 
 
Medborgarperspektiv 
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Det är viktigt att vi har en helhetsbild för hur gamla deponier och tippar 
påverkar vår närmiljö.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson kortfattat. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Margeurite Wase (C), ordförande 
Annalena Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om hur täckning av deponier sker, vilket 
lämnas obesvarad.  
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 



 

 
Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB   •   Kopparbergsvägen 8   •   722 13 Västerås 
Telefon: 076-767 16 04   •   E-post: info@milav.se 
Org.nr: 556864-6870   •   Bankgiro: 803-3128 

www.milav.se 

PRIORITERING OCH TIDPLAN 
FÖR ÅTGÄRDER FÖR NEDLAGDA 
DEPONIER I HÄLLEFORS 
KOMMUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hällefors kommun 
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1 Bakgrund 
Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på 
uppdrag av Hällefors kommun genomfört en inventering och riskklassning 
av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-metodik 
användes och resultatet presenterades i en rapport, ”Inventering av nedlagda 
kommunala deponier i Hällefors kommun, 2015-2017”, dnr BTK2017-014.  

Miljökontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har begärt att 
Hällefors kommun ska redovisa en tidsplan för åtgärder för de deponier som 
har riskklass 2 (stor risk) samt en prioritering av vilka åtgärder som är mest 
angelägna. Redovisningen ska vara Miljökontoret tillhanda senast 31 januari 
2020. Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
samordnat arbetet och har anlitat konsultföretaget Miljö & Avfallsbyrån för 
att genomföra prioriteringen. 

1.1 Lagkrav 
Grunden till kraven på kommunen avseende de nedlagda deponierna är det 
nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetet avseende förorenade 
områden som syftar till att åtgärda förorenade områden till år 2050. I det 
regionala programmet för efterbehandling för förorenade områden för 
Örebro län 2019-2021 konstateras bland annat att alla förorenade områden 
med mycket stor risk och stor risk för människors hälsa och miljö ska vara 
åtgärdade till år 2050. 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:2) om avfallsplanering beskrivs vad en 
avfallsplan ska innehålla. Enligt 15 § ska en avfallsplan bland annat innehålla 
uppgifter om nedlagda deponier. Vidare konstateras att ”För varje nedlagd 
deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 
eller miljön redovisas. För de nedlagda deponier där kommunen har varit 
verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om vidtagna och 
planerade åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller 
miljön.”  
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1.2 Förutsättningar och avgränsningar 
I rapporten ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Hällefors 
kommun, 2015-2017” konstateras att 18 st deponier i Hällefors kommun har 
undersökts. Resultatet av klassningen, som skett enligt MIFO-metodiken 
sammanfattas i tabell 1. Inledningsvis ska deponier i riskklass 2 prioriteras. 
Tabell 1 Resultat från klassning i MIFO fas 1 utredning, Hällefors kommun 

Riskklass Nedlagd deponi 

2 

 

3. Deponi Lungsälven 

8. Jordantippen 

11. Piteå deponi 

12. Rotkoppsgruvan 

3 

 

1. Bergslagsgårdens tipp 

2. Brunnsjögruvan 

4. Grängshyttans deponi 

5. Hammarfallstippen 

7. Hjulsjö deponi 2 

9. Ljustjärnstippen 

13. Saxhyttans tipp 

15. Sikforstippen 

16. Silkesdammstippen 

17. Sirsjöberg 

18. Västeråstippen 

Ingen 
riskklassning 

 

6. Hjulsjö deponi 

10. Lokatippen 

14. Saxhyttefallet 

 

I arbetet har endast befintlig markanvändning värderats. Om exempelvis 
exploatering kommer att ske för något av objekten eller i dess närområde 
behöver en värdering ske av hur den gamla deponin ska tas omhand. Detta 
kan exempelvis innebära att provtagning, sanering eller täckning är 
nödvändig vid förändrad markanvändning men inte behövs med befintlig 
markanvändning. 
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1.3 Metod 
För deponierna som klassats som klass 2 i MIFO fas 1 utredningen har en 
prioritering genomförts. 

1.3.1 Prioritering utifrån MIFO fas 1 utredningen 
Med utgångspunkt i MIFO fas 1 utredningen har de deponier som värderats 
till riskklass 2 prioriterats. Prioriteringen har utgått från tre olika 
bedömningsgrunder (se nedan) från MIFO fas 1 utredningen. Varje 
bedömningsgrund har givits poäng enligt principen att: Måttlig – 1 p, Stor – 
2 p, Mycket stor – 3 p 

De tre bedömningsgrunderna har varit 

• Föroreningsnivå, max 3 p 

• Känslighet (Människor) – grundvatten, ytvatten och mark, max 9 p 

• Skyddsvärde (Arter och ekosystem) – grundvatten, ytvatten och 
mark, max 9 p 

1.3.2 Tidplan 
En grov tidplan har tagits fram. För att tidplanen ska kunna vara realistisk 
sätter åtgärderna som ska genomföras i huvudsak igång under år 2022.  

I vissa fall föreslås åtgärder innan år 2022 – i dessa fall beror det framförallt 
på att åtgärderna handlar om hantering av massor i kommunen. Det finns 
stora fördelar med att så snart som möjligt kunna ta emot schaktmassor för 
täckningsåtgärder i anslutning till de gamla deponierna. Åtgärder föreslås 
först för de nedlagda deponier som värderats högst i prioriteringen. Där så är 
möjligt samordnas aktiviteterna med övriga kommuner i SBB-regionen för 
att nyttja resurserna så effektivt som möjligt. 

1.3.3 Förankring med kommunen 
Vid en workshop 27 november 2019 dit representanter för kommunen och 
Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen var inbjudna 
diskuterades de prioriteringar som föreslås i rapporten. Samtliga 
medverkade var överens om att detta sätt att arbeta är adekvat. 

Resultatet från prioriteringen samt förslaget till tidplan redovisades vid 
KNÖL KSO (Kommunerna i Norra Örebro Län, Kommunstyrelseordförande) 
möte i Hällefors den 11 december 2019.  
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2 Resultat 
2.1 Prioritering utifrån MIFO fas 1 utredningen 
Enligt den prioritering som genomförts för Hällefors kommun är 
Piteådeponin högst prioriterad. Piteådeponin är en mycket stor deponi med 
mycket stort skyddsvärde för mark och ytvatten. Övriga deponier har en 
något lägre prioritering. Se tabell 2. 
Tabell 2 Prioritering av de nedlagda deponier i Hällefors kommun som i MIFO fas 1 

utredningen klassats som klass 2, stor risk. 

Hällefors  
Förorenings-
nivå (N) 

Känslighet 
(Människor) 

Skyddsvärde 
(Arter och 
ekosystem) 

Resultat 
prioritering 

11. Piteå 
deponi 

Mycket stor Stor (mark, 
ytv)  / Måttlig 
(gv) 

Mycket stor (mark 
och ytv)  / Måttlig 
(gv) 

15 

3. Deponi 
Lungsälven 

Måttlig Stor (gv, yv) 
/ Måttlig 
(mark) 

Mycket stor (gv) / 
Stor (yv) / Måttlig 
(mark) 

12 

8. 
Jordantippen 

Stor Stor (gv) 
Måttlig 
(mark, yv) 

Stort (mark, gv, yv) 12 

12. Rotkopps-
gruvan 

Måttlig Stor (mark, 
yv) /Måttlig 
(gv) 

Mycket stort (mark) 
/ Måttlig (gv, yv) 

11 
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2.2 Förslag till tidplan 
Förslag till tidplan finns i bilaga 1. 

Under 2020 och 2021 föreslås arbete med masshantering att genomföras. 
Detta arbete behöver göras dels för att säkerställa att massor från grävningar 
i kommunen hanteras rätt utifrån miljösynpunkt och dels för att massor för 
framtida sluttäckning ska kunna lagras på rätt ställen. 

På Piteådeponin har redan många utredningar och till viss del åtgärder 
genomförts. För att kunna utföra rätt åtgärder för deponin behöver en 
sammanställning av genomförda åtgärder göras. Denna sammanställning 
planeras göras under 2022.  

Kompletterande provtagning på eller vid Piteådeponin utifrån genomförd 
sammanställning planeras till 2023.  

År 2024 föreslås rapporten för Piteådeponin slutföras. Dessutom genomförs 
planering inför provtagning på övriga deponier.  

Provtagning på övriga deponier föreslås genomföras under år 2025. Denna 
provtagning samordnas med provtagning på övriga deponier i regionen. År 
2025 behöver även en ny tidplan för de kommande fem åren (d.v.s. 2027-
2031) tas fram.  

År 2026 föreslås en rapport med sammanställning/riskanalys för Deponi 
Lungsälven tas fram. 

 



Bilaga 1. Förslag till tidplan för arbete med nedlagda deponier i Hällefors kommun under perioden 2022-2026. 

Hällefors Resultat 
prioritering 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nästa fem år Senare 

Masshantering 
och 
övergripande 

 Förbered 
plats för 
massor 

Förbered 
plats för 
massor 

   
Framtagande 
av en tidplan 
för 2027-2031 

   

11. Piteå deponi 15 
  

Sammanställning 
av tidigare 
utredningar 

Nya 
vattenprover 

 Plan för 
åtgärder tas 
fram 

Ev fortsättning Ev fortsättning  Ev fortsättning   

3. Deponi 
Lungsälven 

12 
  

    Förberedelser 
för 
provtagning 

Vattenprover 
för tydlig 
riskbedömning 

Rapport 
Uppföljning/ 
Riskbedömning 

Genomförande 
åtgärder? 

Skyltning 

8. Jordantippen 12 
  

    Förberedelser 
för 
provtagning 

Vattenprover 
för tydlig 
riskbedömning 

  Rapport 
Uppföljning/ 
Riskbedömning 

Skyltning 

12. Rotkopps-
gruvan 

11         Förberedelser 
för 
provtagning 

Vattenprover 
för tydlig 
riskbedömning 

  Rapport 
Uppföljning/ 
Riskbedömning 
/Täckning 

Städning 
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Webbanalys av extern webbplats, www.hellefors.se, 
2019, dnr KS 20/00036 
 
Informationsunderlag 
Rapport webbanalys av hellefors.se 2019, daterad 2020-02-12 
 
Ärendet 
I syfte att utveckla kommunens externa webbplats används Google Analytics. 
Tjänsten är ett verktyg för webbanalys och registrerar bland annat hur många 
besökare webbplatsen har och vilka webbsidor besökarna surfar till. 
Informationen sparas och presenteras som statistik. Mätningen baseras på 
javascript och cookies.  
 
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport över genomförda 
webbanalyser. I rapporten jämförs 2019 års siffror med hur det såg ut 2018. 

2019 hade kommunen sammanlagt 90 412 besökare på webbplatsen. Vilket 
ger ett snitt på 248 besökare per dag. Flest besökare var det i juni. Antalet 
besök på webbplatsen 2019 är en ökning med bortåt 14 000 besök jämfört 
med 2018. 

Den populäraste sidan 2019 var lediga jobb. Ingen skillnad jämfört med 2018. 

48,51 % av besökarna surfade via mobiltelefonen och 44,42 % via datorn. 
Övriga med surfplatta. 2018 surfade de flesta via datorn. 

Trafiken till webbplatsen kom till största delen via sökmotorer. En ökning 
med 5% jämfört med 2018. 

Besökarnas favorit gällande webbläsare var Chrome med 34%. Tätt efter kom 
Safari. Ingen större skillnad sen 2018. 

Både 2019 och 2018 hade webbplatsen flest besökare från Sverige och USA.  
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Ekonomi 
Google Analytics är ett verktyg som är gratis. En väl fungerade webbplats 
med högre grad av självservice inverkar positivt på kommunförvaltningens 
arbetsbelastning och ekonomi.  
 
Folkhälsa 
Webben som en bra informationskälla underlättar för intresserade att ta del 
av kommunal information. Något som i sin tur kan bidra till högre upplevd 
hälsa hos den enskilde. 
 
Miljö 
Det kan ha en positiv effekt på miljön att hänvisa personer till information 
på webbplatsen istället för att skriva ut och skicka information per post.  
 
Medborgarperspektiv 
Eftersom alla surfar med olika förutsättningar måste webbplatsen innehålla 
begriplig information och vara utformad på ett korrekt sätt utan att 
diskriminera någon. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig ordförande 
Annalena Järnberg (S) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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1 Sammanfattning 

Kommunförvaltningen har analyserat webbplatsen hellefors.se. Till sin hjälp har 
förvaltningen använt sig av analysverktyget Google Analytics. 

• 2019 hade kommunen sammanlagt 90 412 besökare på webbplatsen. Vilket ger ett snitt på 
248 besökare per dag. Flest besökare var det i juni. Antalet besök på webbplatsen 2019 är 
en ökning med bortåt 14 000 besök jämfört med 2018. 

• Den populäraste sidan 2019 var lediga jobb. Ingen skillnad jämfört med 2018. 

• 48,51 % av besökarna surfade via mobiltelefonen och 44,42 % via datorn. Övriga med 
surfplatta. 2018 surfade de flesta via datorn. 

• Trafiken till webbplatsen kom till största delen via sökmotorer. En ökning med 5% jämfört 
med 2018. 

• Besökarnas favorit gällande webbläsare var Chrome med 34%. Tätt efter kom Safari. Ingen 
större skillnad sen 2018. 

• Både 2019 och 2018 hade webbplatsen flest besökare från Sverige och tvåa kom USA.  
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2 Besökare en dag i april 

* Engångsbesökare = Antalet personer som besökte webbplatsen en gång den dagen 
 

Datum Besökare totalt Nya besökare Engångsbesökare * Sidvisningar totalt Klockslag flest 
besökare 

2019-04-02 464 166 394 1748 10 och 14 

2018-04-03 374 152 304 1473 9−11 och 15 

 
 

 
 

 

3 Här kom trafiken ifrån 2019 jämfört med 2018 

Att den största andelen besökare kommer till vår externa webb via sökmotorer betyder att det 
är extra viktigt med sökmotoroptimering (SEO). Webbplatsen anpassas på olika sätt och görs 
omtalad så att sökmotorerna favoriserar den och då ger den en bättre placering i sökresultaten. 
Det handlar om allt från rubriksättning och kvaliteten på texten. Google känner också av hur 
ofta webbplatsen uppdateras och med fler uppdateringar ökar relevansen och således även 
placeringen i sökresultaten. 

 

  

66,85% 

21,79% 

5,05% 6,31% 
0% 

61,50% 

23,20% 

5,80% 6,89% 2,61% 

Organic Search ─ Trafik 
från sökmotorer 

Direct ─ Skrivit in 
webbadress direkt 
eller bokmärkt sida 

Referral ─ 
Hänvisningstrafik, 

andra webbsidor som 
länkat hit 

Social ─ Trafik från 
sociala medier som 

Facebook m.fl. 

Annat

 Trafikkanaler  

2019

2018
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4 Besökare som använde den egna sökmotorn på hellefors.se 

5,85 % (2019) 6,13 % (2018) av besökarna använde webbplatsens sökmotor.  2019 var det 
6490 och 2018 var det 6269 stycken olika söktermer. Här visas de 10 första. Sökdjup anser 
antalet sidor besökarna tittade på i genomsnitt efter att de fått ett sökresultat av söktermen.  

Sökord som många söker på lägger förvaltningen in som ett metadata på en sida. Metadata är 
olika slags information om en webbsida som skickas till sökmotorn, men som inte syns på 
själva sidan. Om det är ett relevant sökord läggs det ordet i texten på själva sidan.  

2019 2018 
Sökterm Totalt antal 

unika sökningar Sökdjup Sökterm Totalt antal 
unika sökningar Sökdjup 

webmail 92 1,49 webmail 133 2,17 
lediga jobb i kommunen 82 2,39 webbkamera 121 1,65 
Bio 79 1,80 Webmail 91 2,09 
Bibliotek 51 1,80 lediga jobb 76 2,11 
Webmail 50 1,80 Bio 73 2,21 
Bio, film 48 1,56 bio 65 2,98 
Ledighetsansökan för elev 42 0,57 bibliotek 51 2,59 
Avfall och återvinning 37 1,35 Bio, film 45 2,02 
Nya öppettider för Gyltbo 
återvinningscentral från 1 april 37 1,41 kontakt 39 1,95 

Evenemang 35 1,54 Lov och ledigheter 39 2,49 
 

5 Populäraste webbläsare 2019 jämfört med 2018 

Besökarnas favorit är Google Chrome både 2019 och 2018. Det är viktigt att alla besökare får 
samma upplevelse oavsett vilken webbläsare de använder. 

 
  

33,96% 
32,46% 

15,52% 

4,71% 
3,06% 3,72% 3,21% 

2,17% 0,74% 0,18% 
36,95% 30,11% 15,80% 3,92% 3,28% 3,18% 3,15% 2,94% 0,00% 0,20% 0,21% 

Chrome Safari Internet
Explorer

Microsoft
Edge

Safari
(app)

Samsung
Internet

Android
Webview

Firefox Mozilla Opera Android
Browser

Webbläsare 

2019

2018
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6 Topp 20 vilka länder besökarna kom ifrån 2018−2019 

Sverige och USA ligger i topp av besökarna kommunen har på hellefors.se. De flesta 
besökarna från Sverige är från Hällefors, Stockholm och Göteborg.  
 
Not set betyder att användarna inte aktiverat cookies och kan därför inte läsas av.  

Det är räknat på alla besök även de som besöker webbplatsen flera sessioner en dag. En 
session är en grupp interaktioner med en webbplats som sker under en viss tidsperiod, 
sessionen är inställd på 60 minuter. Är besökaren inaktiv i mer än 60 minuter och sen surfar in 
på webbplatsen igen så räknas personen en gång till. 

 
 2019 2018 
 Land Antal 

besökare Land Antal 
besökare 

1 Sverige 50781 Sverige 49327 

2 USA 4849 USA 2268 

3 Norge 362 England 555 

4 Tyskland 360 Tyskland 421 

5 Finland 232 Danmark 303 

6 Nederländerna 172 Norge 281 

7 Frankrike 143 Finland 212 

8 Danmark 140 Nederländerna 127 

9 Spanien 96 Not set 119 

10 Not set 95 Spanien 70 

11 England 63 Frankrike 65 

12 Elfenbenskusten 36 Peru 60 

13 Kina 36 Australien 55 

14 Schweiz 33 Canada 53 

15 Nigeria 32 Sydkorea 40 

16 Litauen 31 Indien 37 

17 Japan 30 Belgien 34 

18 Kroatien 25 Schweiz 32 

19 Togo 24 Estland 32 

20 Indien 22 Filippinerna 32 
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7 Trafiken med olika enheter 2019 jämfört med 2018 

Det används många olika enheter när det surfas på nätet. 2019 surfade fler via sin mobil än 
via datorn på hellefors.se, tvärtom 2018. Att så många surfar med mobilen måste 
förvaltningen tänka på vid byggande av webbplatser. Hällefors kommuns webbplats är byggd 
i responsiv webbdesign och det tillåter att layouten förändras beroende på vilken skärmstorlek 
och skärmupplösning som besökaren har. 

8 Antalet besökare och populäraste sidan varje månad 

Lediga jobb var den sidan som fick flest besökare av undersidorna både 2018 och 2019. Av 
besökstatistiken vet kommunförvaltningen vad som ska lyftas fram under rutan ”Hitta direkt” 
på startsidan. Statistiken är på användare som inlett minst en session under datumintervallet. 

Månad År Besökare Populäraste sida 

Januari  2019 7370 Lediga jobb 
2018 6178 Lediga jobb 

Februari  2019 6842 Lediga jobb 
2018 5459 Lediga jobb 

Mars  2019 8006 Lediga jobb 
2018 5759 Lediga jobb 

April 2019 7659 Lediga jobb 
2018 5883 Avfall och återvinning 

Maj 2019 7712 Lediga jobb 
2018 7315 Avfall och återvinning 

Juni 2019 8214 Kontaktfamilj sökes 
2018 7524 Lediga jobb 

Juli 2019 8029 Uppleva Göra 
2018 7915 Avfall och återvinning 

Augusti 2019 8091 Lediga jobb 
2018 7002 Avfall och återvinning 

September 2019 8114 Lediga jobb 
2018 6890 Lediga jobb 

Oktober 2019 7395 Lediga jobb 
2018 6052 Lediga jobb 

November 2019 6598 Lediga jobb 
2018 5835 Lediga jobb 

December 2019 6382 Lediga jobb 
2018 4833 Lediga jobb 

Totalt 2019 90 412  
2018 76 645  

Genomsnitt 
månad 

2019 7534  
2018 6387  

Genomsnitt 
dag 

2019 248  
2018 210  

 

47,03% 

45,14% 

7,83% 

Andelen procent per enhet 2018 

Dator

Mobil

Surfplatta

44,42% 

48,51% 

7,07% 

Andelen procent per enhet 2019 

Dator

Mobil

Surfplatta
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Årsredovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) 2019, dnr KS 20/00044 
 
Informationsunderlag 
 
Rapport ”Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019” 
 
Ärendet 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett led i att öka 
politikernas inblick i arbetsmiljöfrågorna. Syftet är att säkerställa att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och 
kommunens policy och riktlinjer. I Hällefors kommun är kommunstyrelsen 
arbetsgivare och därmed ansvarig för arbetsmiljöarbetet. Kommunfullmäktige 
har dock det yttersta ansvaret för att kommunstyrelsen har de resurser som 
behövs för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar som arbetsgivare.  
 
Arbetsmiljöuppgifter har fördelats från kommunstyrelse till kommunchef som 
i sin tur fördelat till övriga chefer. Därför behöver ledningen försäkra sig om 
att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är tillfredsställande genom att följa 
upp verksamheten. 
 
Som en effekt av de senaste årens granskningar av KPMG och inspektioner 
från Arbetsmiljöverket har riktlinjer och rutiner reviderats och 
arbetsmiljöutbildningar har genomförts riktat mot både chefer och 
skyddsombud. HR-enheten har sammanställt den årliga uppföljningen och 
resultatet redovisas i rapporten. Undersökningen av enheternas systematiska 
arbetsmiljöarbete 2019 visar att vidtagna åtgärder har lett till förbättrade 
rutiner och ökad förståelse för arbetsmiljöfrågorna. Riktlinjer, rutiner och 
blanketter finns lättillgängliga både i chefshandbok och i personalhandbok. 
Uppföljningen visar även på att det finns fortsatt behov av åtgärder och 
utveckling inom vissa områden, det kommer att ingå i handlingsplan för 2020.  
 
Ett lyckat arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö är viktigt för att kunna 
behålla och rekrytera goda medarbetare, men man ska också komma ihåg att 
arbete i sig är hälsofrämjande. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och i 
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chefens arbetsmiljöansvar ingår att ha rutiner för att förebygga, minska eller 
ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall. 
 
 
HR-enheten samlar under året in arbetsplatsernas samtliga 
skyddsrondsprotokoll, riskbedömningar, tillbud och arbetsskadeanmälningar. 
HR-enheten har aktuell förteckning över de skriftliga dokument som 
innehåller fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. 
 
Rapporten innehåller en sammanställning av arbetsplatsernas svar och det 
resultat som kunnat utläsas av svaren. 
 

Ekonomi 
Ekonomi, kvalité och arbetsmiljö är faktorer som påverkar varandra. 
Kvalitetsbrister och sjukfrånvaro i verksamheten kan härledas till brister i 
arbetsmiljön och det innebär kostnader. Ohälsa och arbetsmiljöproblem 
orsakar produktionsbortfall, sjuklöner, och behov av expertkompetens. 
Arbetsmiljön är dessutom en av många faktorer för att skapa 
medarbetarengagemang och attraktivitet. 
 
Folkhälsa 
En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, och 
hälsan är beroende av en god arbetsmiljö, därför är det viktigt att 
förebygga, minska eller ta bort riskerna för ohälsa och olycksfall. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker i den fackliga samverkansgruppen innan 
kommunstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-konsult Sofia 
Skoglund utförligt utifrån en Powerpoint presentation och kommunchef 
Tommy Henningsson tillför. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om syftet med rehabsamtal efter fyra 
frånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod, vilket besvaras av HR-konsult 
Sofia Skoglund och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), Katja 
Ollila (V) och Margeurite Wase (C). 
 
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig 
också. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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1 Inledning 

I arbetsmiljölagen regleras arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Hällefors 
kommun ser det systematiska arbetsmiljöarbetet som en viktig del för att 
kunna förebygga ohälsa och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
innebär att verksamheterna systematiskt och regelbundet ska undersöka, 
riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Det kan gälla vid exempelvis 
organisationsförändringar, arbetsbelastning, bemanning, förändring i lokaler 
eller flytt av verksamhet.  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1 11 §) ska varje arbetsgivare årligen göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen går ut på att granska och 
bedöma om de centrala delarna som förskriften innehåller finns och hur de 
fungerar i kommunen. Om det vid uppföljningen framkommer brister ska 
dessa åtgärdas. Uppföljningen är också ett sätt att säkerställa att Hällefors 
kommun lever upp till föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
De centrala delarna som föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 
innehåller är: 
 
Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner 
I denna del ställs det krav på att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå 
som en naturlig del i verksamheten där både fysiska, organisatoriska och 
sociala förhållanden ska beaktas. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna, 
skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det 
löpande dagliga arbetsmiljöarbetet. Det ställs dessutom krav på att 
arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy och rutiner för hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska gå till.  

 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och kunskaper 
Denna del belyser arbetsgivarens möjlighet att fördela arbetsmiljöuppgifter 
till en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare för att verka för 
att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 
Arbetsgivaren är dessutom skyldig att se till att de som tilldelas dessa 
ansvarsuppgifter har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att 
kunna bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Förutom 
detta ställer denna del även krav på att arbetstagare har kunskaper om arbetet 
och riskerna som finns i det samt att instruktioner för ett arbete med allvarliga 
risker finns på varje arbetsplats.  
 
Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 
Denna del belyser arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka 
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas 
av ohälsa eller olycksfall i arbetet.  Vid ändringar i verksamheten ska 
arbetsgivaren redan vid planeringen bedöma om ändringarna kan komma att 
medföra risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. En så 
kallad riskbedömning ska alltid ske innan en förändring träder i kraft. Likaså 
har arbetsgivaren ett ansvar att se till att tillbud och olyckor anmäls, utreds 
och åtgärdas samt att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Om den årliga inte fungerat bra ska det förbättras. 
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Företagshälsovård 
Denna del belyser arbetsgivarens ansvar att anlita extern kompetens när det 
inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. 
 
Denna rapport redovisar hur kommunen arbetat med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet under 2019 och ger en bild av hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har fungerat ute i verksamheterna under året. 
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2 Tillvägagångssätt  

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts i 
december och januari med sista svarsdatum 15:e januari 2020. Varje chef har 
tillsammans med skyddsombud (där sådana funnits) använt sig av en 
framtagen checklista med frågor att ta ställning till. Frågorna har utformats 
utifrån de centrala delarna i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Till varje fråga finns tre olika svarsalternativ enligt nedan samt utrymme för 
kommentarer och förslag på lämpliga åtgärder. Det ska även anges vem som 
är ansvarig över de eventuella åtgärderna, när åtgärderna ska vara klara och 
när det ska följas upp. Sist i mallen ska de övergripande iakttagelserna av 
uppföljningen anges (positiva iakttagelser, brister, behov av egna åtgärder och 
behov av övriga åtgärder).  Observera att gruppens svar inte behöver spegla 
fakta. Uppföljningen är ett sätt att kontrollera och säkerställa att kommunen 
och dess chefer har kännedom om, förstår, och agerar enligt som krävs enligt 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta beskrivs närmare i 
sammanfattningen.  
 
Svarsalternativ: 
Ja 
Delvis  
Nej 
 
När cheferna gjort sin uppföljning har dessa skickats till verksamhetschef och 
till HR-enhet för sammanställning. 
 
3 Resultat  

Totalt har 36 uppföljningar genomförts under perioden 1 december – 15 
januari. Av kommunens 30 chefer har 80 % gjort sin uppföljning, men 
eftersom fyra av dessa inkommit sent ingår därför bara cirka 70 % av de 
inkomna uppföljningarna i sammanställningen. Totalt har 6 chefer inte 
genomfört/ lämnat in någon uppföljning.  
 
Några chefer har flera enheter/avdelningar och har därför valt att göra en 
uppföljning på varje enhet/avdelning, medan andra chefer valt att göra en och 
samma uppföljning för samtliga enheter/avdelningar.  Det innebär att en chef 
kan ha gjort fler än en uppföljning. 
 
På några enheter/arbetsplatser saknas det skyddsombud och då har några 
chefer valt att göra uppföljningen tillsammans med sina medarbetare på 
exempelvis en arbetsplatsträff. 
 
I nedanstående avsnitt redogörs resultatet för vissa frågor samt kommentarer 
av de totalt 30 frågorna. 
 

 Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy 3.1
och rutiner 

 
I denna del har cheferna, skyddsombuden och arbetstagarna tagit ställning till 
om det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan 
arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud (fråga ett). Majoriteten (83 %) 
anser att det har skett i samverkan. Dock lyfter några enheter bristen på 
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fackliga skyddsombud, vilket försvårar en fullt ut fungerande samverkan 
mellan arbetsgivare och skyddsombud.  
 
På fråga nummer 3 har enheterna tagit ställning till om regelbundna 
arbetsplatsträffar där arbetsmiljöfrågor prioriterats har genomförts, vilket 
majoriteten (83 %) svarat ja på.  
 

 
 
På frågan om kommunen har en arbetsmiljöpolicy som är känd på 
arbetsplatsen/enheten (fråga nummer 4) svarar 69 % ja, medan 19 % svarar att 
den delvis är det. 11 % anser att den inte är känd alls. Någon enhet har lämnat 
förslag på åtgärd om att personalen, inklusive vikarier, behöver informeras 
och påminnas om policyn.  
 
För den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska det finnas mål som ska 
vara kända för alla arbetstagare. På frågan om dessa finns har majoriteten (55 
%) svarat ja, 19 % att det delvis finns och 19 % att det inte finns. 6 % har inte 
svarat på frågan. På de kommentarer som lämnats framför någon enhet att mål 
finns på förvaltningsnivå, men inte på verksamhetsnivå. En annan enhet 
framför att kommunen helt saknar dessa mål och att det bör förtydligas från 
exempelvis HR-enheten. 
 
Enheterna har fått svara på om det finns och om de känner till rutiner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (fråga 7a-m). Majoriteten av enheterna har bra 
kännedom om de flesta rutiner. De rutiner som enheterna upplever saknas 
och/eller som är minst kända är rutiner för första hjälpen och krisstöd, hot och 
våld samt rutiner angående gravida och ammande. Vad gäller rutiner 
angående hot och våld framförs förslag om att det borde finnas en 
övergripande för hela kommunen. Det framförs även förslag och önskemål 
om utbildning inom området första hjälpen och krisstöd.  
 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och kunskaper 3.2
 
På frågan om det finns en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter (fråga nr 
9) svarar majoriteten med 70 % att det finns, 19 % att det inte finns, 3 % att 
det delvis finns och 8 % har inte besvarat frågan. Det har lämnats tre 
kommentarer om att ingen fördelning har lämnats och att man inte har någon 
kännedom om att fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns. Kopplat till denna 
fråga har också en fråga (fråga nr 10) ställts om de som har fördelats dessa 
arbetsmiljöuppgifter anser sig ha tillräckliga befogenheter, resurser och 
kompetens för ett i praktiken fungerade arbetsmiljöarbete. Majoriteten (39 %) 
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anser sig delvis ha det, 30 % anser sig ha det, 17 % anser sig inte ha det och 
14 % har inte svarat på frågan. Här har kommentarer lämnats som bland annat 
beskriver att resurser och befogenheter saknas, att tidsbrist anses vara ett 
hinder och att den ekonomiska resursfrågan många gånger är styrande för vad 
som blir utfört i arbetsmiljöarbetet. Två enheter beskriver det på följande sätt: 
 
”Ekonomiska resursfrågan kan många gånger vara styrande för vad som blir 
utfört i arbetsmiljöarbetet […]” 
 
”Resurser saknas, dåligt med pengar” 
 
För att kunna förebygga och hantera kränkande särbehandling och ohälsosam 
arbetsbelastning har de som har fördelats arbetsmiljöuppgifter fått besvara 
frågan (fråga nr 11 och 12) om de anser sig ha tillräckliga kunskaper om detta. 
Vad gäller kränkande särbehandling anser 50 % att de har tillräckliga 
kunskaper och vad gäller ohälsosam arbetsbelastning anser sig 58 % ha 
tillräckliga kunskaper. Till dessa svar har kommentarer om bland annat 
önskan om mer utbildning lämnats och att man vid behov tar hjälp av HR-
enheten. En enhet beskriver det på följande sätt: 
 
”Kunskapen finns, men det är svårt (brist på beslut och resurser)” 
 
Enheterna har fått svara på om chefer, skyddsombud och arbetstagare har 
kunskaper om lagar och regler för arbetsmiljön. De har även fått svara på om 
de har kunskaper om risker i arbetsmiljön och hur de kan förebyggas och 
åtgärdas (fråga nr 13a-15b). Vad gäller kunskaper om lagar och regler inom 
arbetsmiljö anser majoriteten (72 %) av cheferna att de har kunskaper och 25 
% att de delvis har kunskaper. Bland skyddsombuden anser sig 58 % ha 
kunskaper om detta, medan 22 % anser sig delvis ha det. Bland arbetstagarna 
anser sig 50 % ha kunskaperna och 47 % delvis. På frågan om cheferna, 
skyddsombuden och arbetstagarna har kunskaper om risker i arbetsmiljön och 
hur de kan förebyggas och åtgärdas svarar majoriteten av cheferna (72 %), 
skyddsombuden (58 %) och arbetstagarna (56 %) att de har det. Ingen anser 
sig inte ha några som helst kunskaper om detta.  
 

 
 
Kopplat till dessa två frågor har svaren kompletterats med kommentarer om 
bland annat önskan om mer utbildning för framförallt chefer och 
skyddsombud.  Vad gäller arbetstagarna har några enheter lämnat 
kommentarer om att information har givits på exempelvis APT och att 



8(13) 

 

arbetstagarna vet var de kan hitta information om det skulle behövas. Någon 
enhet ger förslag på att bjuda in HR-enheten till enheternas APT för att 
informera om lagar, regler och risker i arbetsmiljö.  
 

 Riskbedömning, åtgärder och uppföljning 3.3
 
Under denna del har enheterna fått svara på frågor om undersökning, 
riskbedömning, åtgärder och uppföljning av arbetsmiljön, dvs det löpande 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Vid ändring i verksamheten, som inte utgör en del av den löpande dagliga 
verksamheten, ska alltid riskbedömning göras innan förändringen träder i 
kraft. De risker som upptäcks ska dessutom åtgärdas och följas upp. Av 
enheterna har 64 % svarat att de gjort riskbedömning inför ändringar medan 
25 % anser sig delvis ha genomfört riskbedömning vid ändringar. Åtgärder 
och uppföljning av riskerna har 56 % genomfört och 39 % delvis genomfört. 
Någon enhet beskriver att det ibland är svårt att åtgärda och att man ibland är 
slarviga när det gäller små förändringar. 
 
På frågan om man genomfört skyddsronder enligt befintliga rutiner (fråga nr 
20) svarar 91 % ja.  
 

 
 
Eventuella risker ska åtgärdas och föras in i en handlingsplan där det tydligt 
ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra vad och när det ska vara 
klart.  När det gäller åtgärder och uppföljning (fråga nr 21) av riskerna svarar 
majoriteten (47 %) att man delvis åtgärdat och följt upp, 39 % att man gjort 
det och 11 % att man inte gjort det. Orsaker till att man delvis eller inte alls 
åtgärdat och följt upp anses bland annat bero på tidbrist, externa utförare, 
ekonomiska resurser och spardirektiv. Några beskriver det på följande sätt: 
 
”I tider med sparförslag kan ekonomiska resurser vara styrande för 
arbetsmiljöarbetet” 
 
”Spardirektiv kan påverka vilka åtgärder som vidtas” 
 
”Delvis pga budget” 
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Att rapportera och åtgärda tillbud som sker i verksamheterna är viktigt för att 
förhindra arbetsskador. På frågan (nr 23) om alla inträffade tillbud har 
rapporterats svarar 47 % att man gjort det, 22 % att de delvis gjort det och 28 
% att man inte gjort det.  Någon enhet beskriver att man har blivit bättre på att 
rapportera, men att ytterligare påminnelser behövs och någon enhet beskriver 
att påminnelser sker men att tillbuden trots detta inte anmäls. Inom skolan är 
man bättre på att anmäla tillbud som rör elever.  
 
Enheterna har i mycket högre grad anmält olyckor, hela 86 % svarar att man 
rapporterat alla olyckor som skett i verksamheten (fråga nr 25). 11 % har inte 
svarat på frågan med anledning av att det inte inträffat några olyckor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Övrigt 3.4
 
Att arbeta aktivt med upprepad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom och 
rehabilitering och arbetsanpassning vid sjukfrånvaro är ett ansvar som varje 
chef som fördelats arbetsmiljöuppgiften har. På frågan om 
rehabiliteringssamtal har genomförts med medarbetare som har upprepad 
korttidfrånvaro (fråga nr 29), d.v.s. fler än 4 sjukperioder under en 12-
månaders period, har 55 % svarat att man genomfört samtal, 25 % att man 
delvis utfört samtal och 14 % att man inte utfört samtal. Några enheter anser 
att 4 frånvarotillfällen är för lite och har istället haft samtal där behov har 
funnits. Någon enhet anser att man måste bli bättre på att genomföra dessa 
samtal och för andra enheter har det inte varit aktuellt med samtal eftersom 
det inte har funnits någon korttidfrånvaro alls. 
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84 % har svarat att man genomfört rehabiliteringssamtal och upprättat en 
handlingsplan med anpassningar för återgång i arbete vid medarbetares 
sjukdom. 
 

 
 

 Positiva iakttagelser 3.5
 
Enheterna har lyft fram många positiva iakttagelser av 2019 års systematiska 
arbetsmiljöarbete. Exempel är positiva och stabila resultat i verktyget för 
medarbetarundersökningen (Populum), få inträffade arbetsskador, bättre 
dialog med ledning, bra arbetsmiljöutbildning hösten 2019, låg sjukfrånvaro 
och ett bra samarbete/samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och 
arbetstagare.  
 

 Brister som uppmärksammats  3.6
 
Enheterna har lyft fram de huvudsakliga bristerna som funnits i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet under 2019. Exempel på brister är att 
riskbedömningar görs för sent, avsaknad av riktlinje hot och våld, 
rapportering av tillbud, för lite utbildning inom arbetsmiljö och bristen att 
åtgärda risker på grund av till exempel externa ansvariga och brist på resurser 
(pengar). Med externa ansvariga menar man både andra enheter inom 
kommunen och externa utförare som t. ex städ.  
 

 Behov av egna åtgärder 3.7
 
Enheterna har många förslag på åtgärder som de själva kan åtgärda. Exempel 
på detta är att skapa egna årshjul, att bli bättre på att rapportera tillbud och att 
påminna om policys och rutiner.  
 

 Behov av övriga åtgärder 3.8
 
Behov som enheterna själva inte anser sig kunna åtgärda är exempelvis beslut 
om mål för den organistoriska och sociala arbetsmiljön, ytterligare utbildning 
inom arbetsmiljö och bättre analyser av sjukfrånvaro.  
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4 Sammanfattning 

Uppföljningen av 2019 års systematiska arbetsmiljöarbete visar att 
kommunen i sin helhet har bedrivit ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 
har i hög grad skett i samverkan mellan chefer, arbetstagare och 
skyddsombud, vid enheternas arbetsplatsträffar har arbetsmiljöfrågor 
prioriterats, de flesta har och känner till olika rutiner inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, de flesta chefer anser sig ha tillräckliga kunskaper om 
lagar och regler inom arbetsmiljö, man har i hög grad genomfört 
skyddsronder, anmält olyckor och man har i hög grad också genomfört 
rehabiliteringssamtal och upprättat en handlingsplan med anpassningar för 
återgång i arbete vid medarbetares sjukdom. 
 
Uppföljningen har även visat vilka brister och utvecklingsområden som 
kommunen behöver jobba mer med. Dessa är: 
 
1. Att åtgärda och följa upp de risker som framkommer vid undersökning av 

arbetsmiljön, oftast vid skyddsronder och riskbedömningar  
2. Att rapportera inträffade tillbud 
3. Att genomföra rehabiliteringssamtal med medarbetare som har fler än fyra 

frånvarotillfällen på grund av sjukdom under en 12-månadersperiod.  
4. Att säkerställa att tillräckliga kunskaper om framförallt kränkande 

särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning finns hos kommunens 
chefer 

5. Att mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver tas fram 
6. Att ta fram övergripande rutiner för hot och våld, första hjälpen och 

krisstöd samt för gravida/ammande 
7. Att säkerställa att de som fördelats arbetsmiljöuppgifter, dvs kommunens 

chefer, har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs för ett fullt 
ut fungerande arbetsmiljöarbete. 

8. Att säkerställa att inte bara chefer och skyddsombud har tillräckliga 
kunskaper om lagar, regler och eventuella risker i arbetsmiljön utan även 
arbetstagare. 
 

Angående brist nummer 3, att genomföra rehabiliteringssamtal med 
medarbetare som har fler än fyra frånvarotillfällen på grund av sjukdom under 
en 12-månadersperiod, har en ny rutin för detta tagits fram under året 2019.  
 
Kommunen har både 2018 och 2019 genomfört utbildning inom arbetsmiljö 
för chefer, skyddsombud och arbetsplatsombud för att öka kunskaperna i 
arbetsmiljö.  En utvärdering av utbildningen som genomfördes under hösten 
visar att chefer, arbetsplatsombud och skyddsombud uppskattat utbildningen 
och önskar fler liknande framöver.   
 
Inför 2019 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet gjordes 
vissa justeringar i checklistan. Vissa frågor förtydligades, lades till och togs 
bort. Även svarsalternativen förenklades. Trots detta tycks det ha funnits 
frågar som kan ha misstolkats eller varit otydliga med vad som menats. Ett 
exempel på detta är fråga nummer 9 ”Det finns en skriftlig uppgiftsfördelning 
för dig som tilldelats arbetsmiljöuppgifter.” På denna fråga har det lämnats 
kommentarer som ”Vi har ingen med de uppgifterna” och ”Ingen har tilldelats 
ansvaret för arbetsmiljöuppgifter” trots att den finns en sådan fördelning i 
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kommunen. En annan viktig observation är att några frågor riktar sig till den 
chef som fördelats arbetsmiljöuppgifter och några frågor riktar sig till 
skyddsombud. Att dessutom vissa frågor inte har besvarats överhuvudtaget 
kan ha berott på att frågan inte varit aktuell att svara på. Ett exempel är fråga 
nummer 29 ”Rehabiliteringssamtal har genomförts med medarbetare som har 
upprepad korttidsfrånvaro, dvs fler än 4 sjukperioder under en 12-
månadersperiod”. Det finns därför behov av ytterligare justeringar inför nästa 
års uppföljning som att t. ex ha med ännu ett svarsalternativ för ”ej aktuellt” 
och att justera några frågor.  
 
Resultatet av uppföljningen kommer att redovisas i den kommuncentrala 
samverkansgruppen och för kommunens chefer. För de brister som 
framkommit enligt ovan kommer en handlingsplan med åtgärder att tas fram 
av HR-enheten.  
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Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Information kring kommunchefens arbete utifrån Örebro 
universitets utredning av RHS Grythyttan, dnr KS 
20/00066 
 
Kommunchef Tommy Henningsson informerar kring det arbete som pågår 
utifrån universitetsstyrelsens beslut om att tillsätta en utredning av RHS 
Grythyttan och hur kommunförvaltningen hanterar frågan. Kommunchef 
Tommy Henningsson informerar vidare om sin avsikt att ta in konsulttjänst 
för att stärka upp kommunförvaltningens arbete. Kostnader för detta 
finansieras inom kommunchefens befintliga budget och avtal kommer att 
skrivas. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig flertalet av utskottets ledamöter, flera vid 
upprepade tillfällen. 
 
Under ärendets behandling informerar ordförande Annalena Järnberg även om 
att gruppledarna har kallats till ett möte imorgon kväll för att diskutera frågan 
utifrån ett politiskt perspektiv. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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