KALLELSE
Datum

2022-01-31
Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2022-02-15 kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hällefors för att behandla följande ärenden:
Ärenden under beredningstid:
Samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen informerar kring arbetet i BRÅ.
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer,
parfymer eller rakvatten!
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Beslutsärenden

5 Valärenden
6 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
7 Interpellationssvar LGZ interpellation om barnomsorg i glesbygd
8 Kommunkontoret Formens hus, bilaga skickas separat
9 Översyn av politisk organisation för Hällefors kommun, dnr KS 21/00080
10 Revidering av kultur- och fritidspolicy för Hällefors kommun, dnr KS
21/00280
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11 Taxor och avgifter Äldre- och funktionshinderomsorg 2022, dnr KS
22/00007
12 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2022, dnr KS 22/00008
13 Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD, dnr KS
21/00281
14 Ny taxa gällande planverksamhet, dnr KS 21/00268
15 Ny timtaxa gällande kart- och mätverksamheten, dnr KS 21/00271
16 Taxa gällande bygglov, nybyggnadskartor och utstakning, dnr KS
21/00269
17 Yttrande över Maria Jansson Anderssons (GL) och Wilhelm Thams (GL)
motion om lokalt omhändertagande av Gyltboanläggningens lakvatten, dnr
KS 20/00042
18 Yttrande över Fredrik Dahlbergs (SD) motion om discgolfbana, dnr KS
21/00249
Informationsärenden

19 Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per 2021-08-31, dnr KS
21/00230
20 Ärendehantering från slutenvården 2021, dnr KS 22/00009
21 Behov av vård- och omsorgsboende 2021, dnr KS 21/00165
Delgivningsärenden, ej bilaga

22 A) Länsstyrelsen Dalarnas län: Inspektionsprotokoll efter inspektion hos
Bergslagens överförmyndarnämnd
B) Förvaltningsrätten i Karlstad: Avvisande av överklagan av fullmäktiges
beslut om styrelse i BoAB
Gruppmöte för (S) 10/2 kl 18.00 i partilokalen
Gruppmöte för (M) 13/2 digitalt, länk och tid kommer
Gruppmöte för (V) 8/2 kl 18 digitalt
Susanne Grundström
Ordförande

Gunilla Josefsson (V)
V. ordförande

Per Karlsson (M)
2 v. ordförande

Mathias Brandt
Kanslichef

From:
Sent:
To:
Subject:

Alf Wikström
Mon, 17 Jan 2022 10:02:59 +0100
Mathias Brandt
Avsägning KS uppdrag samt ersättare samhällsbyggnad

Hej Mathias!
Jag vill avsäga mig uppdraget i Ks samt ersättare i samhällsbyggnad Bergslagen.
Mvh
Alf Wikström
Bredsjö 73
71291 Hällefors
alf@kulturkooperativet.se
+46702381260

fYidlHÄLLEFORS
""'KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG
211225
Datum: ............................................
.

Mitt medborgarförslag:
Jag önskar att kommunen kunde köpa upp lokalen på sävenforsvägen fd Hasse Larsson bilverkstad för att ge
våra ungdomar någonstans att vara, umgås, meka, pimpa sina bilar, traktorer. I nuläget finns inget för dem.
Bara för de som vill vara på Lilla Kvarn eller kör folkrace, cross.
I nuläget har vi många ungdomar som kör traktorer och sedan kör de bil. De kör överallt och sladdar och
skräpar ned. De vill ha en plats att samlas vid.

Min motivering:
(Varför förslaget ska genomföras och hur det ska kunna ske)

Har kommunen råd att köpa blomsteraffärens hus sorn hon köpt privat så finns nog pengar att köpa in denna
byggnad (om den är till salu).
Lite mek-verktyg finns det nog kommuninvånare som kan skänka om de tillfrågas.
Att satsa på våra ungdomar lönar sig i långa loppet. Har de något att göra och någonstans att vara så blir inga
dumheter gjorda. Sen kan vår närpolis enkelt åka dit och besöka dem med jämna mellanrum.

Namn: .�!l.�!1. tJjI:1!!1.�����.I; .............................................................................................
Adress: �X��.Q�!i:Y!'!ll!l.� .49.......................................................................................... ..
Telenr: 9l9;?.�?A�9;'! ..................................................................................................
Underskrift: ..........................................................................................................
Du kan lämna eller skicka in ditt medborgarförslag tlll Hällefors kommun, kommunsekreteraren, 712 83 Hällefors eller lämna det
direkt på ett sammanträde med kommunfullmäktige.

Motion om företagens deltagande i Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Tryggheten är en av de viktigaste sakerna vi ska jobba med i vår kommun. Många saker har
redan gjorts såsom för att öka tryggheten har en överenskommelse, ett medborgarlöfte,
upprättats mellan kommunen och polisen som innehåller både strategisk och praktisk
samverkan där syftet är att minska brottsligheten och samtidigt öka tryggheten i kommunen.
En app har införts hos Samhällsbyggnad Bergslagen (SBB) där man kan anmäla otrygghet och
otrygga platser. Trygghetsvandringar med olika intressegrupper har inletts. Senast i raden av
åtgärder har Effektiv samordning för trygghet (EST) inrättats. Det är ett forum där man
samordnar kommunens förvaltningar och externa aktörer. För att förebygga/åtgärda
händelser snabbt och öka tryggheten. Ett bra arbete har alltså inletts av BRÅ som har gett
positiva resultat. De viktigaste aktörerna för att kunna skapa trygghet i kommunen ingår i
rådet såsom polisen, kommunen, skolan, individ/familj, BOAB och folkhälsoteamet.
Men en viktig pusselbit saknas.
Det är företagarna, de saknas, de som de senaste åren fått uppleva ökande hot, stölder och
skadegörelser i sina verksamheter. Nu är det dags att företagarna får bli delaktiga i det
arbete som pågår. Så att vi tillsammans, allihop, kan fortsätta det viktiga arbete som pågår.
Lämpligt är att Företagsföreningen får i uppdrag att utse någon representant från
företagarna i Hällefors Kommun.

Jag yrkar att:
En representant för företagarna i Hällefors Kommun väljs in i Brottsförebyggande rådet.

Vivianne Pettersson
// Moderaterna Hällefors / Grythyttan

Svar på Lars-Göran Zetterlunds interpellation gällande förskola på landsbygden.
Till att börja med vill jag tacka Lars-Göran för en intressant interpellation i en
fråga som glädjande nog har blivit högst aktuell i Hällefors kommun!
Vi ser nu att precis som du nämner, att många har upptäckt det fantastiska
med att bo och leva på landsbygden och i Hjulsjöbygden har barnfamiljer flyttat
in, barnantalet har ökat och företag har etablerat sig och stärks. Detta är
naturligtvis glädjande och en ny utmaning för Hällefors kommun att möta upp
och ligger helt i linje med den satsning som kommunen gjort ibland annat
kampanjen ”Flytta till Hällefors” men även landsbygdens betydelse och styrkor
som visat sig under pandemin. Flyttlassen mot Stockholm har vänt tillbaka.
Samtal har förts mellan politiker och berörda familjer under hösten och
Susanne Grundström (S) har bland annat deltagit i dessa. Utifrån detta så lade
jag ett utskotts initiativ i Au, som också antagits av Ks, då min bedömning är att
detta är en stor och viktig strategisk fråga för Hällefors kommun, för att
möjliggöra en hållbar levande framtid på landsbygden.
Så svar på dina frågor Lars-Göran är följande.
- Då jag lagt ett förslag till förvaltningen, vilket antagits av Ks, gällande att
arbeta fram en hållbar och strategisk plan för barnomsorg på landsbygd,
så är min intuition med detta, att förvaltningen även väger in samarbete
med grannkommuner och att det även framkommer fler alternativ för att
lösa barnomsorg på landsbygden.
Annalena Järnberg (S)
Kommunstyrselns ordförande

Till
Kommunfullmäktige
Hällefors kommun

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg
Förskolan på landsbygden
Många har upptäckt det fantastiska med att bo och leva på landsbygden, en ny
grön våg rullar in.
Glädjande är att det finns barnfamiljer som ser sin framtid i en lugn miljö där
man kan utvecklas och trivas i.
Men fortfarande för sitt levebröd och arbete så är vi ett pendlande folk och då
finns behov av barnomsorg. Ofta är det inga problem om arbetet finns i centrala
Hällefors eller Grythyttan, utan boende i kommunens ytterområden med
pendling till andra kommuner uppstår ett problem ! Långa resor åt ”fel” håll för
att lämna och hämta barn blir ofta problematiskt. Därför är en god dialog med
våra grannkommuner en nödvändighet.
Därför vill jag fråga:
° Vilka åtgärder tänker du genomföra för att samarbetet med
grannkommuner när det gäller barnomsorg och förskola.
° Kan det finnas fler alternativ för barnfamiljer på landsbygden.
Lars Göran Zetterlund
Centerpartiet
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Datum

2022-02-09
Kommunfullmäktige

Inomhusmiljö Formens hus
Beslutsunderlag
”Formens hus utredning hälsoproblem PM 1”, 2021-05-07
”Formens hus utredning hälsoproblem PM 2”, 2021-08-17
”Formens hus utredning hälsoproblem PM 2”, 2021-11-02
”Kostnadsberäkning Formens hus - utredning av inomhusmiljö”, 2022-01-11
”Kapitalkostnader planerat underhåll Formens hus 2022”, 2022-01-21
Ärendet
Efter att klagomål på inomhusmiljön i Formens hus framförts har en stor
utredning genomförts med syfte att komma till rätta med problemen. Arbetet
har skett systematiskt. Inledningsvis gjordes en rad prover såväl på luft, så
kallad screen air, som på byggmaterial. Då dessa prover inte visade några
avvikelser genomfördes en noggrann okulär besiktning av fastigheten. Några
skador som misstänktes orsaka symptomen uppmärksammades och
åtgärdades, men trots detta kvarstod symptomen hos personalen. En konsult
med sakkunskap inom området inomhusmiljö och ”Sjuka hus” engagerades då
i fallet.
Symptomen var, med några få undantag, koncentrerade till personer med
arbetsplats på det översta våningsplanet. Golvkonstruktionen är utformad på
samma sätt på alla våningsplan och bedömdes därför inte vara orsaken till
problemen. Prover på material i ytterväggar visade inga avvikelser.
Misstankarna riktades då mot yttertaket över kontorsutrymmena, det vill säga
de gamla byggnadskropparna, som heller inte var korrekt utfört då
konstruktionen inte var ventilerad. Blöt mineralull har dessutom visat sig vara
orsaken till en stor majoritet av alla fall med ”Sjuka hus”-symptom. Det finns
heller inga andra kända material i byggnaden som skulle kunna orsaka den här
typen av hälsoproblem.
För att verifiera misstankarna skapades ett övertryck i byggnaden med hjälp
av ventilationsanläggningen. Detta för att förhindra eventuell dålig luft från
takkonstruktionen att ta sig ner i vistelsezonen i huset. I och med denna åtgärd
minskade symptomen hos personalen vilket ytterligare stödde teorin om att
felkällan identifierats. Takkonstruktionen kompletterades med fungerande

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950

2(4)

luftning och frånluftsfläktar installerades i samtliga vindsutrymmen ovanför
kontorsutrymmena. Detta bedömdes vara en åtgärd som skulle fungera över
tid även om den definitiva lösningen skulle vara att så småningom byta all
isolering i takkonstruktionen.
Efter att frånluftsfläktarna på vindarna driftsattes förvärrades dock
personalens symptom. Konsulten drog då slutsatsen att problemen orsakas av
taket över den tillbyggda huskroppen. Vattenläckage har förekommit i
anslutning till i princip samtliga lanterniner. Isoleringen i takkonstruktionen
har blivit blöt och avger skadliga emissioner eller partiklar. I och med
driftsättningen av frånluftsfläktarna på vindarna över de gamla huskropparna
ökade luftflödet från taket över tillbyggnaden, vilket bidrog till att symptomen
förvärrades.
Problemen kan inte åtgärdas med mindre än att den skadade isoleringen på
taket över den tillbyggda delen av huset byts. I samband med detta föreslås
lanterninerna sättas igen för att undanröja risken för framtida läckage samt för
att minska energiförbrukningen. För att ändå bibehålla husets karaktär behålls
själva kupolerna. Invändigt behöver artificiellt ljus ersätta dagsljusinsläppet
som försvinner med igensatta lanterniner. Ytterväggen på den tillbyggda
delen behöver åtgärdas på motsvarande sätt då läckage förekommit även där
på grund av undermålig takavvattning. Även isolering i taket över de gamla
byggnadskropparna behöver bytas liksom invändig isolering i tilluftkanalen i
ventilationen för att säkerställa att allt skadat material elimineras.
Ventilationsaggregaten i huset har i dagsläget en mycket liten
värmeåtervinning och huset förbrukar stora mängder energi per kvadratmeter.
För att åtgärda detta föreslås ventilationsaggregaten bytas ut till aggregat med
roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på 85 %. Det skulle minska
energiförbrukningen med uppskattningsvis drygt 20 % motsvarande cirka 92
000 kWh per år.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Investering i nya ventilationsaggregat med en betydligt bättre
energiåtervinning än de som i dagsläget betjänar huset skulle ge ett lägre
energibehov i fastigheten motsvarande cirka 92 000 kWh/år och därmed en
lägre miljöpåverkan från byggnaden. I samband med att isolering i det
västra taket byts ökas även isoleringstjockleken med cirka 10 cm. Det
tillsammans med att lanterninerna sätts igen kommer att bidra till att
reducera energibehovet i fastigheten ytterligare.
Ekonomisk konsekvensanalys

En kalkyl har upprättats för de nödvändiga åtgärderna för inomhusmiljön.
Denna ger en investeringsutgift om totalt 7,2 mkr. Avskrivning och
internränta för denna investering uppgår till 315 tkr per år. Eftersom
kommunen behöver uppta lån för att finansiera utgiften ökar
räntekostnaderna med 72 tkr per år givet en räntesats på 1 %. Totalt ökar
driftkostnaderna med 387 tkr per år till följd av investeringen. Med
färdigställande per sista september blir effekten för 2022 cirka 97 tkr.
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Åtgärderna kan genomföras med start i april och beräknas vara
färdigställda per sista september 2022. Under byggtiden behöver personal
evakueras till andra lokaler. Bostadsbolagets lokaler på Kyllervägen 37
samt Bergslagsvägen 5 skulle fungera för ändamålet. Kostnad för dessa
under perioden mars – oktober uppgår till 839 tkr. Den totala
driftkostnadsökningen under 2022 till följd av åtgärderna uppgår således
till omkring 936 tkr .
Investeringsutgift för nya ventilationsaggregat med bättre energiprestanda
uppgår till cirka 1,2 mkr. Avskrivningar, internränta och ränta på lån för
denna del av investeringen uppgår till totalt 72 tkr per år. Hur stor effekt
ökad isolering och igensättning av lanterniner ger har dock inte beräknats.
Hänsyn har heller inte tagits till energiprisernas kostnadsutveckling. Det
innebär att uppgifter om kostnadsbesparing per år med anledning av
åtgärderna är redovisad i underkant. Den årliga kostnadsbesparingen för det
minskade energibehovet beräknas till cirka 125 tkr per år med dagens
energipriser. Nettobesparingen för investeringen uppgår alltså till cirka
53 tkr per. Under 2022 skulle nettobesparingen uppgå till drygt 13 tkr.
Facklig samverkan

Facklig samverkan äger rum den 7 februari 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

-

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering
ge kommunförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan föreslagna
åtgärder.

-

De ökade driftkostnaderna på 1 miljoner kronor under år 2022, i samband
med åtgärderna, finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv år
2022.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8,4 miljoner kronor för
investering inom fastighetsförvaltningen år 2022.

-

Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom
upptagning av nya lån till högst 8,4 miljoner kronor.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S).
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande kostnad för plåtbeläggning av
tak vilken lämnas obesvarad.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga gällande kommunstyrelsens
planeringsreserv vilken besvaras av Johan Stolpen (V).
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande konsultens ansvar för
uppgifterna i rapporterna vilken besvaras utförligt av kommunchef Hans
Åhnberg.
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Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande upphandlingsunderlag vilken
besvaras av kommunchef Hans Åhnberg.
Kjell Walegren (GL) ställer fråga gällande material på yttertaket vilken
besvaras utförligt av kommunchef Hans Åhnberg.
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande material i takkonstruktionen
vilken lämnas obesvarad.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer
bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om finansiering ge
kommunförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan föreslagna åtgärder.
De ökade driftkostnaderna på 1 miljoner kronor under år 2022, i samband
med åtgärderna, finansieras genom kommunstyrelsens planeringsreserv år
2022.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8,4 miljoner kronor för investering
inom fastighetsförvaltningen år 2022.
Tilläggsbudgeteringen för investeringsutgiften finansieras genom upptagning
av nya lån till högst 8,4 miljoner kronor.
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2022-02-03
Kommunfullmäktige

Översyn av politisk organisation för Hällefors kommun,
dnr KS 21/00080
Beslutsunderlag
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna i
fullmäktige under 2021 arbetat med en översyn av Hällefors kommuns
politiska organisation.
Arbetet har bedrivits med ambitionen att en organisation ska vara satt och
beslutad inför valet 2022. Genom att organisationen sätts inför ett val, är
tanken att den ska uppfattas som rättvis och legitim av både majoritet och
opposition, oavsett vilket utslaget i valet blir. En organisation som är tydlig
redan en bit in i valåret förväntas också underlätta för partierna i arbetet med
att nominera kandidater till olika uppdrag.
Diskussionerna har under året varit breda och omfattat bland annat
återinförande av en traditionell nämndorganisation, de olika presidiernas
roller, myndighetsnämndens roll och funktion och arvodesfrågor.
Vid de möten som har hållits har också de alternativa organisationsformer
som finns i form av bolag och kommunalförbund diskuterats. Eftersom
utredningar pågår gällande dessa just nu, så har gruppledarna valt att inte ta
ställning eller lämna förslag i dessa frågor.
Det finns bland partierna en förhållandevis bred samsyn kring att den
nuvarande nämndorganisationen i grunden ska bibehållas, även om ett antal
svagheter har identifierats och diskuterats.
För att stärka kommunstyrelsens utskott och göra utskottsuppdragen mer
attraktiva, uppmanar gruppledarna kommunstyrelsen att överväga en utökad
delegering till utskotten. Då förändringen av nämndorganisationen haft
avsedda effekter, bedöms det utgöra en liten risk att på detta sätt
”decentralisera” beslutsrätten.
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Oppositionsrådet är en funktion som bedöms ha fungerat väl, och den föreslås
kvarstå oförändrad. Däremot föreslås att vice ordförande i kommunstyrelsen
får sitt arvode kopplat till just den funktionen och att vice ordförande tillika
ska vara ordförande i välfärdsutskottet.
Kommunfullmäktiges gruppledare upplever att deras roll kan utvecklas. Till
mandatperioden 2022-2026 föreslås de därför fungera som en fast beredning
med ansvar för kommunfullmäktiges kompetensutveckling.
Det finns anledning att se över arvodesbestämmelserna i samband med denna
revidering av organisationen. Gruppledarna föreslår att fullmäktige tillsätter
en tillfällig beredning med detta uppdrag. Beredningen ska arbeta skyndsamt
med sikte på att ett förslag finns lagt till fullmäktigesammanträdet 31 maj
2022. Förslaget ska inte vara fördyrande, däremot kan exempelvis
sammanträdesarvoden växlas mot fasta arvoden och vice versa.
Social konsekvensanalys

Genom att i god tid sätta en organisation som är brett förankrad, blir
rekrytering och nominering av förtroendevalda enklare. Förslaget är
framtaget i avsikt att ingen, oavsett socioekonomiska förutsättningar, ska
uppleva att det finns hinder för att åta sig ett förtroendeuppdrag i Hällefors
kommun.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Inget av de lagda förslagen bedöms innebära någon fördyring av
kommunens politiska verksamhet.
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Kommunstyrelsens vice ordförande ska från mandatperioden 2022-2026
tillika vara ordförande i välfärdsutskottet.
Kommunfullmäktiges gruppledare ska utgöra en fast beredning med ansvar
för kommunfullmäktiges kompetensutveckling.
En tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att se över
arvodesbestämmelserna tillsätts. Återrapport med beslutsförslag, som inte ska
vara fördyrande, ska finnas till kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj
2022.
Kommunstyrelsen uppmanas att överväga utökad delegering för
kommunstyrelsens utskott.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet redogör ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring vad som menas med utökad
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delegering till utskotten, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare
Malin Bergkvist.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
kommunfullmäktiges presidiums förslag på beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens vice ordförande ska från mandatperioden 2022-2026
tillika vara ordförande i välfärdsutskottet.
Kommunfullmäktiges gruppledare ska utgöra en fast beredning med ansvar
för kommunfullmäktiges kompetensutveckling.
En tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att se över
arvodesbestämmelserna tillsätts. Återrapport med beslutsförslag, som inte ska
vara fördyrande, ska finnas till kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj
2022.
Kommunstyrelsen uppmanas att överväga utökad delegering för
kommunstyrelsens utskott.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag till beslut,
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens vice ordförande ska från mandatperioden 2022-2026
tillika vara ordförande i välfärdsutskottet.
Kommunfullmäktiges gruppledare ska utgöra en fast beredning med ansvar
för kommunfullmäktiges kompetensutveckling.
En tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att se över
arvodesbestämmelserna tillsätts. Återrapport med beslutsförslag, som inte ska
vara fördyrande, ska finnas till kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj
2022.
Kommunstyrelsen uppmanas att överväga utökad delegering för
kommunstyrelsens utskott.
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Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Revidering av kultur- och fritidspolicy för Hällefors
kommun, dnr KS 21/00280
Beslutsunderlag
Förslag på revidering av Kultur- fritidspolicy för Hällefors kommun,
KF 2016-12-13 § 187
Ärendet
Syftet med Kultur- och fritidspolicyn är att skapa ett övergripande
styrdokument som är vägledande i alla kommunens verksamheter med frågor
som rör kultur- idrott och fritidsfrågor. Policyn ska också inspirera till
samarbeten såväl internt som externt, ökad delaktighet och en utveckling av
kultur- idrott och fritidsyttringar som bidrar till Hällefors – en attraktiv
kommun.
Målsättningen är att kultur- och fritidsfrågorna ingår i det
kommunövergripande arbetet och i de politiska prioriteringarna där kulturenidrotten och fritiden som lokaliseringsfaktor, samt betydelsen för god
livskvalitet, framhålls för boende, näringsliv och besökare. Kultur- idrott och
fritid är en viktig resurs och självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i
kommunen.
Policyn har arbetats fram med stöd av tidigare Kultur- och fritidspolicy, som
fortfarande är vägledande i många delar, och med flera olika aktörer inom
kultur- idrott och fritids området. Den centrala arbetsgruppen har bestått av
cheferna för kultur- och fritid, kulturskolan och biblioteket samt kommunens
representant i regionens politiska samverkansgrupp för kultur tillika
kommunfullmäktiges ordförande.
Övriga representanter/organisationer som medverkat med synpunkter är
Örebro Läns bildningsförbund, RF-SISU Örebro län, och kommunens
samordnare för finskt förvaltningsområde (nationella minoriteter och
minoritetsspråk). Även ansvarig chef för besöksnäringen har inkommit med
synpunkter.
Några exempel på de revideringar som gjorts:

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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-

I de nationella styrdokumenten 2.1 har Agenda 2030 tillkommit och
statens mål med folkbildningen.
Uppdateringar har gjorts i de olika regionala styrdokumenten 2.2
och av kommunens mål och visioner 2.3
I kommunens olika riktlinjer och planer, 2.3, har minoritetspolicyn och
kultur i äldreomsorgen tillkommit
Under 2.4, definierade områden, har ”exempel på olika prioriterade
områden” uppdaterats som etableringen av nya badhuset
För att förutom kulturens betydelse även tydliggöra idrottens betydelse i
policyn har området ”Främja ett starkt föreningsliv för idrotten”
tillkommit
Social konsekvensanalys

En meningsfull, aktiv och varierad fritid med många föreningar och
mötesplatser för kultur-idrott och fritids upplevelser, är en framgångsfaktor
för ett hållbart samhälle och en attraktiv kommun att leva, bo, besöka och
verka i.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kultur- och fritidspolicyn bidrar bland annat till att sätta fokus på ett
område som inte är lagstadgat men som är av stor betydelse för många av
kommunens invånare och även besökare. Att utveckla mötesplatser, stödja
och uppmuntra evenemang samt olika upplevelser är en prioriteringsfråga
och kan medföra ekonomiska utmaningar på såväl kort- som lång sikt och
hanteras i den årliga budgetprocessen.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta den reviderade Kultur- och fritidspolicyn för 2022-2024
Nuvarande kultur- och fritidspolicy antagen av KF 2016-12-13 § 187
upphör därmed att gälla.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kultur- och
fritidschef Kicki Johansson utförligt.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga kring tidigare lägre deltagandegrad bland
flickor och om det gått att se någon ökning här, vilket besvaras av kultur- och
fritidschef Kicki Johansson.
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M), Vivianne
Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S).
Kommunchef Hans Åhnberg och nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist tillför i formaliafrågor.
Cecilia Albertsson (M) önskar få med i protokollet att man bör ha med
jämställdhetsperspektivet övergripande och genusperspektivet, vilket
godkänns som en protokollsanteckning.
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjligheten att gå igenom
policyn på föreningsrådet, vilket besvaras av kultur- och fritidschef Kicki
Johansson och kommunchef Hans Åhnberg.
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att antagen kultur- och
fritidspolicy ska presenteras för föreningsrådet och att berörda aktörer ges
möjlighet att fördjupa sig i aktuella frågor.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på sitt
eget tilläggsyrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta den reviderade Kultur- och fritidspolicyn för 2022-2024
Nuvarande kultur- och fritidspolicy antagen av KF 2016-12-13 § 187
upphör därmed att gälla.
Antagen kultur- och fritidspolicy ska presenteras för föreningsrådet och att
berörda aktörer ges möjlighet att fördjupa sig i aktuella frågor.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Kjell Valegren
(GL) och ordförande Allan Myrtenkvist (S).
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför sakuppgifter.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta den reviderade Kultur- och fritidspolicyn för 2022-2024
Nuvarande kultur- och fritidspolicy antagen av KF 2016-12-13 § 187
upphör därmed att gälla.
Antagen kultur- och fritidspolicy ska presenteras för föreningsrådet och att
berörda aktörer ges möjlighet att fördjupa sig i aktuella frågor.
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1

Syfte

Syftet med Hällefors kommuns kultur- och fritidspolicy är att skapa ett
övergripande styrdokument som omfattar alla medborgare och;
 Är vägledande i:
- Långsiktiga kultur- och fritidspolitiska mål och satsningar
- Alla kommunens verksamheter med frågor som rör kultur, idrott
och fritidsfrågor
 Bekräftar och motiverar betydelsen av ett tillgängligt kultur-, idrott och
fritidsliv på:
- Individnivå – Erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en rik
och meningsfull fritid, eget kulturellt skapande, kulturella och
idrottsliga upplevelser och möten med och mellan olika kulturidrott- och fritidsyttringar.
- Kommunal nivå – Kultur- och fritidsfrågor har en framträdande
roll i kommunens alla verksamheter genom upprättade riktlinjer
och verksamhetsplaner.
- Regional nivå – Använda kultur och fritid strategiskt i kommunens
långsiktiga utvecklingsarbete och samverka med folkbildningen,
regionen och länets övriga kommuner.
 Inspirerar till:
- Samarbeten med olika aktörer inom som utom kommunen.
- Ökad delaktighet och påverkan i kultur- idrott och fritidsfrågor.
- Utveckling som bidrar till en attraktiv kommun.

2

Målsättning

Målsättningen med denna policy är att kultur- och fritidsfrågor tydligt ingår i
det kommunövergripande arbetet och i de politiska prioriteringarna. Kulturidrott och fritids betydelse som lokaliseringsfaktor, samt betydelsen för god
livskvalitet framhålls för boende, näringsliv, turism och besökare.
Med ambitionen att etablera Hällefors som en betydande kommun i
Bergslagsregionen utgör kultur- idrott och fritidslivet en viktig resurs och
självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.
Särskilt ska kommunens verksamhetsmässiga inriktningsmål beaktas.
2.1 Nationella styrdokument
Kultur- och fritidspolicyn följer ett antal styrdokument;
 FN:s konvention om mänskliga rättigheter
 Barnkonventionen (svensk lag sedan 1/1-2020)
 Bibliotekslagen
 Skollagen
 Riksidrottsförbundets verksamhetsidé Idrotten vill och Strategi 2025
 Statens mål med folkbildningen
 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 Agenda 2030

FN:s konvention om mänskliga rättigheter
Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar
frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida
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information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser.
Artikel 27
Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta
av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

Barnkonventionen
Artikel 12
Alla barn har rätt att säga sina åsikter och bli lyssnade på
Artikel 13,14 och 15
Barn har rätt att säga vad de tycker och tänka och tro på vad de vill. De har också rätt att vara
med i grupper och föreningar.
Artikel30
Barn som tillhör en minoritet eller urbefolkning har rätt till sin kultur och sitt språk
Artikel 31
Barn har rätt till lek, vila och fritid

Bibliotekslagen
Varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och
anpassade till användarnas behov. Folkbiblioteken ska främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning, samt kulturell verksamhet i
övrigt.

Skolplanen
Lgr 11
Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela
skoldagen
Elever ska uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv,
föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärandemiljö.

Riksidrottsförbundets verksamhetsidé
Trygg Idrott
Utgår från den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till:
En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och
utvecklas efter sina egna förutsättningar. Glädje, gemenskap, demokrati, allas
rätt att få vara med och rent spel.

Folkbildningens mål
I regeringens proposition 2013/14:172
Allas kunskap - allas bildning" "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att
tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling
och delaktighet i samhället."

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella
minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och
förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas
rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.
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Agenda 2030
FN har satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och
dessa har blivit definitionen av vad hållbarhet är. De här globala målen
balanserar tre dimensioner av hållbar utveckling – den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga – som alla är väl sammankopplade.
2.2

Regionala styrdokument rörande kultur och fritid

2.2.1

Regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Bland de 10 prioriterade områden finns bland annat:
5. Social sammanhållning och demografi
Att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle
10.Upplevelser och evenemang
Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang
Stärka länets attraktionskraft
2.2.2

Regionala kulturplanen 2020-2023

Den regionala kulturplanen fokuserar på tre utvecklingsmål där samtliga mål
syftar till ett hållbart samhälle med fokus på solidarisk fördelad kultur samt
kultur och hälsa.
2.2.3

RF-SISU Örebro län

RF-SISU Örebro läns uppgift är att stödja, företräda leda och samordna
idrottsrörelsens gemensamma frågor i länet och lokalt samt att bidra till
idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. All verksamhet utgår
från RF och SISU:s verksamhetsidéer och Strategi 2025. RF-SISU Örebro län
verkar i Hällefors för att möta och stödja föreningarnas utveckling med för
Hällefors anpassade insatser. Samverkan sker kring flera insatsområden.
2.2.4

Örebro läns bildningsförbund

Örebro läns bildningsförbund är folkbildningens regionala
intresseorganisation. Medlemmar är de i länet aktiva 11 studieförbunden, de
sex folkhögskolorna samt Amatörteater samverkan och Regional
biblioteksutveckling. Folkbildningen i Örebro län vill och kan spela en
betydande roll för att skapa en hållbar samhällsutveckling i länet i samverkan
med länets kommuner och Region Örebro län och andra aktörer.
Studieförbundens kulturprogram och föreläsningar skapar liv och
mötesplatser. I körer, musik- och teatergrupper får individer möjlighet att
själva utöva kultur.
På ett par av länets folkhögskolor, bland annat Hällefors folkhögskola, finns
utbildningar som förbereder kulturutövare för att kunna ta ett arbete inom
kultursektorn.
2.3

Hällefors kommunala planer rörande kultur, idrott och fritidKommunala mål och visioner

Hällefors kommuns vision: Hällefors-en attraktiv kommun.
Kommunens verksamhetsidé skapar förutsättningar för de som lever och
verkar i Hällefors kommun. Vi främjar och stimulerar till ett öppet och
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv.
En social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av kommunen är en
överordnad målsättning. Samverkan mellan kommunens verksamheter och
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mellan kommunen och civilsamhället bidrar till genomförandet av agenda
2030 och de av kommunen prioriterade globala målen.
Kultur- och fritidsfrågor har en framträdande roll i kommunens alla
verksamheter genom att upprätta utvärderingsbara riktlinjer och
verksamhetsplaner för:
- Kulturskola
- Bibliotek
- Kultur i äldreomsorgen
- Föreningsstöd
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Besöksnäring och turism
- Offentlig konst-ägardirektiv BoAB
2.4

Definierade områden

2.4.1

Prioriterade områden

För att förverkliga riktlinjer och inriktningsmål behöver ett antal strategiskt
viktiga områden definieras. Dessa har utgångspunkt i lokala, regionala och
nationella styrdokument, i nulägesbeskrivning och i omvärldsspaningar.

Tillgång till mötesplatser och främjande av delaktighet och inflytande
Hit hör till exempel
Utveckling av befintliga mötesplatser som idrottsanläggningar, kulturplatser
och övriga mötesplatser
Upplåtelse av lokaler för olika möten.
Riktlinjer för lokalbokning
Uppmuntra rådgivande organ som föreningsråd, biblioteksråd, pensionärsoch handikappråd, näringslivsråd mfl
Medborgardialoger

Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
Hit hör till exempel
Samverkan med föreningslivet
Riktlinjer och avtal för skötsel av hembygdsgårdarna
Utveckla platser som Krokbornsparken och Björskogsnäs mfl
Möjliggöra aktiviteter som pedagogiskt kulturarvsprogram för skolan

Främja ett starkt föreningsliv för idrotten
Hit hör till exempel
Samverkan med föreningslivet
Ändamålsenliga och trygga miljöer för utövare
Samverkan med idrottens studieförbund RF-SISU Örebro
Upplåtelsen/nolltaxan i anläggningar för barn- och unga

Allas möjlighet till kulturupplevelser, kreativt skapande, idrott och rekreation
Hit hör till exempel
Verksamhetsplaner för kulturskolan och bibliotek,
Riktlinjer för föreningsstöd,
Målen för kultur och fritid i äldre planen
Utveckling och skötsel av befintliga mötesplatser som idrottsanläggningar,
kulturplatser och övriga lokaler
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Aktiviteter såsom Skapande skola, bibliotekets program- och
utställningsverksamhet och föreningsverksamheter
Lovaktiviteter
Kulturgarantin för barn- och unga

Kultur och fritid som lokaliseringsfaktor för kommunens strategiska arbete
Hit hör till exempel
Centrumplanering
Turiststrategin
Besöksnäringsstrategin
Lokalförsörjningsplanen
Friluftsliv
Tillvaratagande av genuina värden och attraktiva miljöer

Hälsofrämjande insatser och tillgängliggöra för alla att vara fysiskt aktiva och
därmed uppnå god livskvalitet.
Hit hör till exempel
Etableringen av det nya badhuset
Möjlighet till livslångt idrottande i förening
Aktiviteter som lovprogram, seniorprogram och övriga arrangemang
Samverkan i länets och regionens olika folkhälsoprojekt såväl internt som
externt

Mångfald, nyskapande och kvalitet stimuleras
Hit hör till exempel
Kommunens ansvar som finskt förvaltningsområde
Idrott på lika villkor
Regionala kulturplanens tre gemensamma mål för länets kommuner
Arrangemang som marknader, festivaler, tävlingar och mässor
Stödet till studieförbund
Utveckling av ljudguider för olika besöksmål
Kulturella och kreativa näringar

Den offentliga konsten och villkor för konstnärligt skapande
Hit hör till exempel
Visning och utlån av den kommunala konsten
Att uppmuntra och utveckla skulpturparksguidning, utställningsverksamhet
Hällefors, en av tre danskommuner i länet
Dansresidens under sommaren
Marknadsföra och uppmuntra utställningar och aktiviteter i bibliotekets
utställningshall ”Terrassen”
Tillämpning av konstnärlig utsmyckning vid byggnationer

3

Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för revidering av kultur- och fritidspolicyn samt att
utvärderingsbara verksamhetsplaner och riktlinjer finns, i respektive verksamheter, som
omfattas av kultur- och fritidspolicyn (2.3).
Kommunstyrelsen har ansvar för uppföljning av Kultur- och fritidspolicyn och att policyn
antas i kommunfullmäktige.
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Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Taxor och avgifter Äldre- och funktionshinderomsorg
2022, dnr KS 22/00007
Beslutsunderlag
Meddelandeblad, uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
funktionshinderomsorgen år 2022
Ärendet
Förvaltningen ska årligen göra en översyn, prisjustering och eventuell revidering
av taxor och avgifter. För prisjustering används prisindex för kommunal
verksamhet, PKV, för samtliga indexreglerade taxor och avgifter. Maxtaxa för
vård- och omsorgsavgifter beräknas utifrån regeringens fastställda prisbasbelopp
och fastställs på nationell nivå. Maxtaxan för år 2022 är 2 170 kronor,
prisbasbeloppet höjs med 700:- vilket ger en ökning av taxan med 1,470%
Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och
funktionshinder-omsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL
knutna till prisbasbeloppet.
Facklig samverkan

Information och samverkan har skett innan beslut tas i KS
Förvaltningens förslag till beslut
-

Justera taxan/avgifter inom Äldre- och funktionshindersomsorg enligt
prisbasbeloppet 2022

---

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel
Åhnberg.
Ordförande Kent Grängstedt (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Justera taxa/avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt
prisbasbeloppet 2022.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag till beslut,
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Justera taxa/avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg enligt
prisbasbeloppet 2022.

Meddelandeblad
Mottagare: Handläggare med ansvar för avgifter
inom äldre- och funktionshinderomsorg

6/2021
December 2021

Uppgifter för beräkning av avgifter
inom äldre- och
funktionshinderomsorgen år 2022
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till
prisbasbeloppet. I detta meddelandeblad redovisar Socialstyrelsen några av de
belopp som kan användas för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet 2022
För år 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor.

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL
Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård
och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392
gånger prisbasbeloppet. För år 2022 motsvarar det 2 170,28 kr per månad.
Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får
per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.
För år 2022 motsvarar det 2 229,45 kr per månad.

Minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL1
Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska, om inte annat följer av 8
kap. 8 § SoL, alltid utgöra per månad, lägst en tolftedel av 1,4044 gånger
prisbasbeloppet. För år 2022 motsvarar det 5 652,71 kronor per månad.
1

I socialutskottets betänkande 2021/22:SoU1 föreslogs en höjning av minimibeloppet. Höjningen motsvarar
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kr per månad för ensamstående och 100 kr för
sammanlevande makar och sambor. Förslaget antogs av riksdagen den 16 december 2021. Lagändringen träder
i kraft den 1 januari 2022.

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra lägst en tolftedel av 1,1694 gånger prisbasbeloppet. För år 2022 motsvarar det 4 706,84 kr per månad.
Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser bör levnadsomkostnader för yngre personer med
funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som
överstiger minimibeloppet med upp till 10 % (proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre och handikappomsorg s. 41).

Individuell prövning av minimibeloppet
Enligt 8 kap. 8 § första stycket SoL ska en kommun höja minimibeloppet i
skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 8
kap. 7 § SoL. Eftersom en person kan ha faktiska kostnader som överstiger
minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL så kan ett höjt minimibelopp fastställas
efter en individuell prövning. Kostnader som kan beaktas är t.ex. fördyrade
kostnader för resor, för viss typ av kost eller på grund av funktionshinder.
Kommunen bör godta den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt hög
(prop. 2000/01:149 s. 59).
Kommunen får även i vissa fall minska minimibeloppet enligt 8 kap. 8 §
andra stycket SoL. Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i
Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen baseras på deras beräkningar. Det beror på att även den schablonmässiga delen av
minimibeloppet i huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar (prop.
2000/01:149 s. 40–41).

Inkomstpensionstillägg
Inkomstpensionstillägget som infördes i september 2021 som ett tillägg till
allmän pension ska inte beaktas när avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 4 § SoL
beräknas.

Konsumentverkets referensvärden för
levnadskostnader
Konsumentverket gör årliga beräkningar av referensvärden för levnadskostnader. Levnadskostnaderna omfattar varor och tjänster som ett hushåll vanligen behöver för att klara vardagens behov. Dessa beräkningar bör ligga till
grund för vissa av de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. I detta
meddelandeblad redovisar vi Konsumentverkets beräkningar för år 2022.
(Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader per månad – Prognos för år 2022, se tabell).
På Konsumentverkets hemsida finns mer information om beräkningarna och
de olika utgiftsposterna, läs mer här: https://www.konsumentverket.se/omkonsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberakningar/. Här
finns framräknade belopp för 2022: https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna.
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Hushållskostnader per månad
Konsumentverkets referensvärden
Livsmedelskostnader
All mat lagas hemma
… förutom lunch på vardagar
Individuella kostnader
Kläder och skor
Fritid och lek
Mobiltelefon **
Personlig hygien ***
Barn- och ungdomsförsäkring
Övrig barnutrustning
Summa individuella kostnader
Hushållsgemensamma kostnader
Förbrukningsvaror
Hemutrustning
Medier ****
Hushållsel
Vatten och avlopp
Hemförsäkring (storstad)
Hemförsäkring (mellanstor stad)
Hemförsäkring (mindre tätort)
Summa (storstad)
Summa (mellanstor stad)
Summa (mindre tätort)

2022

6-11 mån
1 110
850

1 år
980
730

2-5 år
1 260
970

6-9 år
1 830
1 410

10-13 år
2 300
1 780

14-17 år
2 770
2 140

18-30 år
3 040
2 350

31-60 år
2 860
2 210

61-74 år
75 år 2 570 *
1 980 *

0 år
720
110

1-3 år
720
210

4-6 år
970
420

430
190
950
2 400

670
190
570
2 360

190
190
20
1 790

7-10 år
980
550
70
190
190
20
2 000

11-14 år
700
550
100
380
190

15-17 år
580
630
150
680
190

18-25 år
520
670
150
700

26-49 år
510
650
150
660

50-64 år
510
650
120
640

65 år490
570
90
600

1 920

2 230

2 040

1 970

1 920

1 750

1 pers
120
1 180
1 470
300
140
190
140
120
3 400
3 350
3 330

2 pers
150
1 280
1 700
400
280
210
160
140
4 020
3 970
3 950

3 pers
240
1 560
1 930
530
420
240
170
150
4 920
4 850
4 830

4 pers
280
1 970
2 250
660
560
290
210
180
6 010
5 930
5 900

5 pers
340
2 150
2 440
760
700
320
240
200
6 710
6 630
6 590

6 pers
390
2 340
2 630
870
840
360
240
220
7 430
7 310
7 290

7 pers
440
2 460
2 930
970
980
370
260
220
8 150
8 040
8 000

* Matkostnaden beräknas med hjälp av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) som visar dagsbehovet av energi och näring för olika åldersgrupper. Det rekommenderade dagsbehovet av
energi sträcker sig endast upp till 74 år. Konsumentverket kan därför inte presentera några matkostnader från 75 år och uppåt.
** Gäller för barn från 8 år
*** För 18-23 åringar ska kostnaden minskas med 80 kr/månad på grund av fri tandvård.
**** Här ingår familjeabonnemang för mobiltelefon. För hushåll som har barn under 8 år ska kostnaden minskas med 190 kr per månad.

Merkostnad för mat vid fastställande av
förbehållsbelopp
De schabloniserade kostnaderna för kost som ingår i minimibeloppet är framräknade för personer som är 61 år och äldre (prop. 2000/01:149 s. 39). Eftersom personer som är under 61 år normalt konsumerar mer livsmedel och
därmed också har en högre kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn
till denna merkostnad. Det innebär även att yngre personer med funktionsnedsättning bör få ett högre belopp för livsmedelskostnaden än äldre personer. Vägledande för beräkningen av denna kostnad bör vara Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader för olika åldersgrupper (prop.
2000/01:149 s. 41).
På samma sätt som för yngre personer med funktionsnedsättning kan
kommunen behöva höja minimibeloppet för personer som är 61 år och äldre
om de har varaktiga merkostnader till ett inte oväsentligt högre belopp för
livsmedel (prop. 2000/01:149 s. 59). Det innebär att det i vissa fall kan finnas
anledning att höja minimibeloppet på grund av en merkostnad för mat även
för personer som lagar sin mat själva och inte enbart för dem som betalar mat
från hemtjänsten.
Minimibeloppet kan behöva höjas om den enskilde har merkostnader för
livsmedel, t.ex. på grund av att denne köper viss kost via hemtjänsten i ordinärt eller i särskilt boende eller dagverksamheten. Den faktiska merkostnaden bör godtas om den inte är oskäligt hög (prop. 2000/01:149 s. 59). Om
kost ingår i avgiften har kommunen rätt att minska den enskildes minimibelopp (prop. 2000/01:149 s. 41).

Denna information (2021-12-7685) kan laddas ner från Socialstyrelsens
webbplats: www.socialstyrelsen.se/publikationer.

Publicerad: www.socialstyrelsen.se, 2021
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Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2022, dnr KS 22/00008
Beslutsunderlag
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket
Skollagen (2010:800)
Ärendet
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för innevarande bidragsår
under januari månad. I samband med det lämnas uppgift till kommunerna om
slutligt bidrag. De föreslagna avgiftsnivåerna för 2022 har presenterats.
Statsbidraget delas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i
förordningen.
Ekonomi

De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2022 till den 31
december 2022. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar år
2022 från 50 340 kronor till 52 410. De nya avgiftsnivåerna ska tillämpas
från 1 januari år 2022.
Förskola
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak*
3%
2%
1%

dock högst
1 572 kr
1 048 kr
524 kr

2%
1%
1%

1048 kr
524 kr
524 kr

Fritidshem
Barn 1
Barn 2
Barn 3

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som

erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 ½
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.
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Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen
bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående
avgifter som förslag till beslut.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka något.
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

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2022.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande Kent
Grängstedt (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2022.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag till beslut,
vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2022.
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Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Förslag till taxa för tillsyn av individuell mätning och
debitering, IMD , dnr KS 21/00281
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2021-12-15 §
185
Bilaga Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD 2022-0301
Ärendet
Enligt lag 2014:267 om energimätning i byggnader är det den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan – och byggområdet
(byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges i lagen
fullgörs. I Hällefors är den aktuella nämnden samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen.
Den 1 juli 2022 träder regler om individuell mätning och debitering, IMD i
kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet
som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för
flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller
väsentlig ändring av befintlig installation. Kravet på IMD är en följd av EU:s
direktiv om energieffektivisering.
Ekonomi

Byggnadsnämnden i kommunen har tillsyn över IMD. Boverkets
föreskrifter innehåller metod för att beräkna lönsamhet och närmare
beskrivning av undantag. Det är viktigt att notera att kommunen får ta ut
avgift för byggnadsnämndens tillsyn enligt lagen om energimätning i
byggnader. Det skiljer mot byggnadsnämndens tillsyn enligt plan- och
bygglagen, som inte får avgiftsbeläggas. Förslag till timtaxa för tillsyn av
IMD är 980 kronor/timma i enlighet med övriga timtaxor.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamhet är i dagsläget inte
anpassad, resursmässigt, för att kunna omhänderta det nya tillsynsområdet.
Beslut om taxa för tillsynsområdet behöver fattas av samtliga fullmäktige
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för att nämnden ska ha möjlighet att arbeta med tillsynsuppdraget,
alternativt att omprioriteringar görs av pågående tillsynsarbete.
Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget på taxeändringar antas.
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

Om inte taxan revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning
för de tjänster som tillhandahålls och kommer då belasta skattekollektivet.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anta föreslagna taxeändringar i sin helhet.

-

Taxan börjar gälla från och med 2022-03-01

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Johan Stolpen (V)
fråga om det är en ny taxa, vilket besvaras av nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta föreslagna taxeändringar i sin helhet.
Taxan börjar gälla från och med 2022-03-01
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Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Förslag till ny taxa gällande planverksamhet, dnr KS
21/00268
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2021-10-06 §
151
Bilaga Taxa för planverksamhet
Ärendet
En ny bygglovstaxa antogs för samverkanskommunerna 2019 och började
gälla från 1 januari 2020. Taxan för planverksamheten har dock inte
reviderats sedan nya plan – och bygglagen trädde i kraft 2011.
Ekonomi

Det nya förslaget utgår precis som bygglovstaxan på att nedlagd tid
debiteras. I samband med planstart räknas uppskattad tidsåtgång fram,
utifrån planens komplexitet. Tiden multiplicerar med timtaxan och
genererar således plan-kostnaden.
En grundkostnad för samtliga planer tillkommer på 50 000 kronor. I taxan
för planverksamheten finns även aktualiserade kostnader för ansökan om
planbesked och ett ställningstagande att negativa planbesked endast ska
debiteras 60 procent av kostanden.
Formler för att räkna fram avgift för planbesked och planavgift utgår från
de tabeller som är framtagna i taxan 2011 och skiljer sig inte från hur den i
dagsläget gällande taxan är uppbyggd.
Timtaxan för planarkitekter har även reviderats till att ligga på 980 kronor/
timmen för år 2021, likt andra tjänstepersoner på
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.
Timtaxan för planarkitekter har inte reviderats tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens övriga tjänstepersoners
timtaxa. För att bättre kunna anpassa verksamheten med rätt bemanning
behöver kostnadstäckningsgraden för planarkitekter höjas, vilken en
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revidering av timtaxan bidrar till.
Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget på taxeändringar antas,
med justeringen att den antas att gälla från 1 mars 2022 istället.
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

Om inte taxan revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning
för de tjänster som tillhandahålls och kommer då belasta skattekollektivet.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta föreslagen taxa för planverksamhet, med justeringen att den börjar gälla
från och med 2022-03-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta föreslagen taxa för planverksamhet, med justeringen att den börjar gälla
från och med 2022-03-01.

Bilaga underlag kostnadsberäkningar plantaxa
Benämningar av faktorer vid beräkning av avgifter
BTA
mPBB
N
OF
OPA
PF

Bruttoarea
”Milliprisbasbelopp”, en tusendels prisbasbelopp
Justeringsfaktor
Objektsfaktor
Öppenarea
Planfaktor

Milliprisbasbelopp (mPBB)
2021

47,6

2022
2023

Tabell 1 Planbesked
Kategori
Enkel åtgärd
Medelstor åtgärd
Stor åtgärd

200 mPBB
300 mPBB
400 mPBB

Tabell 3 Planavgift
Princip för beräkning av planavgift: OF x PF x mPBB x N
Objektsfaktorer (OF)
Area m2 = BTA +OPA

OF

0-24
0
25–49
4
50–129
6
130–199
8
200–299
10
300–499
14
500–799
20
800–1199
26
1 200–1 999
36
2 000–2 999
46
3 000–3 999
56
4 000–4 999
64
5 000–5 999
72
6 000–7 999
88
8 000–9 999
100
Från och med 10 000 höjs OF med 2 per 1 000 m2 (exempel OF 10 000 m² = 102; 11 000 m² = 104)
Planfaktor (PF)

Områdesbestämmelser
Detaljplan

Planfaktor (PF)
Ny plan1
Timtaxa
140

PF
Ändring av plan2
Timtaxa
60

Justeringsfaktor (N)

N

Tabell 3, beräkning av planavgift

0,8

Taxa för
Planverksamheten
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Antagen av respektive kommunfullmäktige
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Inledande bestämmelser
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen
(2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL.
Taxan tillämpas för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens handläggning av ärenden
etc. enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående.
Taxan reglerar avgifter för ansökan om planbesked, princip för avgift vid framtagande
eller ändring av detaljplan med planavtal, och planavgift vid bygglov. Huvudprincipen är
att den som får nytta av detaljplanen ska finansiera den. I de fall kommunen tar fram en
ny detaljplan för kommunal mark finansieras detta i regel av efterföljande försäljning av
marken. När en annan part får nytta av detaljplanen finansieras den med planavgift. Om
det är en tydlig beställare, exempelvis ett företag som äger en fastighet, tecknas oftast ett
planavtal där planavgiften för beställaren regleras. Är det istället ett område med flera
olika fastighetsägare, exempelvis ett villaområde, så är det svårt att ordna ett planavtal.
Då tar kommunen istället ut en planavgift för varje bygglov som beviljas med stöd av
detaljplanen i området.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat
anges.

Självkostnadsprincipen
För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller
handläggning som avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 2 kap 6 § kommunallagen. ” Kommuner och regioner får inte ta ut högre
avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller.”

Plan- och bygglagen
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
Enligt 12 kap 9 § får byggnadsnämnden ta ut en planavgift för att täcka
programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller
ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna.
Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också tillämpas på en
anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 7 §.
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En avgift enligt 8 eller 9 § får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den
typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.
Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning
eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för
särskilt ärende.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Handläggningskostnad per timme
Handläggningskostnaden per timme är 980 kronor.

Ändring av taxan
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiftsjustering
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter
besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för
PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska efter regeringens beslut om prisbasbelopp
justera de avgifter som grundar sig på prisbasbeloppet.

Betalningsskyldighet och betalning av avgift
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är
sökande eller har gjort anmälan i ärendet.
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort
anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd
vidtagits.
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Avgift får tas ut i förskott.
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Ikraftträdande
Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01.

Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss ärendetyp framgår av tabell 1 och tabell 2. Med ärendetyp avses
typ av bygglov och planbesked. Timpriset som används för ärenden där det inte går
att bestämma en genomsnittlig kostnad framgår under Planavgift enligt planavtal.

Planbesked
En aktör som vill att kommunen ska ändra en detaljplan eller ta fram en ny detaljplan för
ett område ansöker om planbesked. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
undersöker då förutsättningarna för en ändring eller ny detaljplan och
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutar om kommunen ska lämna ett positivt
eller negativt planbesked.
•
•

Positiva planbesked debiteras med 100% av angivet belopp i tabell 1. Om ett
planavtal tecknas avräknas avgiften för planbesked till hälften.
Negativa planbesked, avslag, debiteras med 60% av angivet belopp i tabell 1.

Tabell 1

Planbesked
Ärendetyp

Enkel
åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av
verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med
en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något
av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med
standard planförfarande.

Avgift
9 520 kr

Medelstor Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för
åtgärd
enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

14 280 kr

Stor
åtgärd

19 040 kr

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100
lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2
bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea
eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Planavgift i enlighet med planavtal
När kommunen tecknar planavtal med en extern aktör som ska finansiera detaljplanen
beräknas avgiften genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras
med uppskattning av kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.
Varje detaljplan har en grundkostnad på 50.000 kr, därutöver tillkommer
kostnadsuppskattning för respektive projekt.
Handläggningskostnaden för framtagande av detaljplan är 980 kronor per timme.
Därutöver tillkommer exempelvis kostnader för utredningar. Förutsättningarna och
fördelningen av kostnader för framtagandet av detaljplan regleras i ett planavtal.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas
åtagande i övrigt.
Avgift tas ut enligt följande princip: vid samråd 50 procent, vid antagande 50 procent.
För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid
beslut om bygglov.

Planavgift i samband med bygglov
För att täcka kostnaderna för framtagande eller ändring av detaljplan kan kommunen
välja att ta ut planavgift vid bygglov. En planavgift debiteras varje gång ett bygglov
beviljats inom planområdet till dess att kommunen anser att planen är färdigbetalad.
Planavgiften baseras på vilken typ av åtgärd som bygglovet gäller. Kommunens principer
för uttag av planavgift framgår av tabell 2.
För nybyggnad av enbostadshus, tvåbostadshus och komplementbyggnader är
planavgiften ett fast belopp. För tillbyggnad av dessa är planavgiften ett fast belopp per
kvadratmeter bruttoarea (BTA). För nybyggnad och tillbyggnad av övriga byggnader är
planavgiften ett fast belopp per kvadratmeter bruttoarea (BTA) plus öppenarea (OPA).
•
•

Nybyggnad innebär uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare
uppförd byggnad till ny plats.
Tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym. En tillbyggnad som överstiger 50% av huvudbyggnadens BTA räknas som
en nybyggnad.

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i de fall bygglov
beviljas med avvikelse från detaljplan. Avgiften tas inte ut för tidsbegränsade bygglov.
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Tabell 2

Planavgift vid bygglov för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Avgift

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder
Nybyggnad av komplementbyggnad
Tillbyggnad 5 m2 eller större

33 320 kr
26 656 kr
13 328 kr
250 kr/m2

Planavgift vid bygglov för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp

m2

Nybyggnad 0-299
(BTA+OPA)
2
Nybyggnad 300 m eller större (BTA+OPA)
Tillbyggnad 5 m2 eller större (BTA+OPA)

Avgift

250 kr/m2
74 637 kr
250 kr/m2

Planavgift vid bygglov för andra anläggningar än byggnader
Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation

Avgift

10 000 kr

7

Sida

1(2)
Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Förslag till ny timtaxa gällande kart- och
mätverksamheten, dnr KS 21/00271
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2021-10-06 §
149
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen verksamheter är till stor del
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa.
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har.
Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket innebär att
kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Enligt
kommunallagen och de speciallagar som gäller för nämnden, finns det
möjlighet att finansiera en del av verksamheten med avgifter.
Nämndens nuvarande timtaxa för kart- och mätverksamheten är 760 kronor
det ska jämföras med övrig verksamhet som har en timtaxa på 980 kronor.
Det går ej att fastslå när denna timtaxa fastställdes. Timtaxan för kart- och
mätverksamheten motsvarar idag inte kostnaderna för den handläggning som
genomförs och behöver därför justeras.
Ekonomi

Föreslagen förändring, från samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, av
avgifterna för kart- och mätverksamheten. Är följande:
• Timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden bergslagens kart- och
mätverksamhet ska vara 815 kronor från den 1 januari 2022.
• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje
kalenderår(avgiftsår) besluta om att höja timtaxan med den
procentsats för den prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före
avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kronor/ timme.

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950

2(2)

Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget på taxeändringar antas,
med förändringen att taxan föreslås börja gälla från 2022-03-01.
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

Om inte taxan revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning
för de tjänster som tillhandahålls och kommer då belasta skattekollektivet.
Förvaltningens förslag till beslut
Timtaxa för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kart- och mätverksamhet
ska vara 815 kronor från den 1 mars 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår(avgiftsår)
besluta om att höja timtaxan med den procentsats för den prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för
oktober månad året före avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kronor/
timme.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Lars-Göran Zetterlund
(C) fråga om de måste anta taxejusteringarna, vilket delvis besvaras av
kommunchef Hans Åhnberg samt nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Timtaxa för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kart- och mätverksamhet
ska vara 815 kronor från den 1 mars 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta om att höja timtaxan med den procentsats för den prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för
oktober månad året före avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kronor/
timme.

Lindesbergs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

Sammanträdesprotokoll 2021

Sammanträdesdatum

2021-10-06

Sida

74(84)

Ärende
§
149 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamheten
Dnr A-2021-85 Ll..

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att
Kommunfullmäktige i Hällefors-, Linderberg-, Ljusnarsbergs- och Nora
kommun beslutar att:
•
•

Timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kart- och
mätverksamhet ska vara 815 kronor från den 1 januari 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja timtaxan med den procentsats för det
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Timtaxan
höjs i steg om jämna 10 kr/tim.

Motivering till beslutet

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa.
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har.
Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket
innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen
tillhandahåller. Enligt Kommunallagen och de speciallagar som gäller
för nämnden, finns det möjlighet att finansiera en del av verksamheten
med avgifter.
Timtaxan för kart- och mätverksamheten motsvarar idag inte
kostnaderna för den handläggning som genomförs och behöver därför
justeras.

Ärende

Nämndens nuvarande timtaxa för kart- och mätverksamheten är 760
kronor Uämfört med övriga verksamhetens inom plan- och bygglagen
där timtaxan är 980 kronor). Det är svårt att fastställa när beslutet om
timtaxan för kart- och mätverksamheten fastställdes och varför
justering inte gjorts av just den timtaxan. Timtaxan motsvarar idag inte
kostnaderna för den handläggning som genomförs.

Konsekvenser

Den höjda timtaxan för kart- och mätverksamheten i kombination med
den nya taxemodellen som tagits fram utgör uppdaterade kostnader för
kart- och mätverksamheten. Kostnaderna för vissa tjänster inom kart
och mätverksamheten kommer att bli något högre än idag.
Justerandes sign
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1(2)
Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Förslag till taxa gällande bygglov, nybyggnadskartor
och utstakning, dnr KS 21/00269
Beslutsunderlag
Protokoll samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2021-10-06 § 150
Bilaga taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med ett förslag till taxa
för bygglov, framtagande av nybyggnadskartor, utstakning samt andra till
dem kopplade arbetsuppgifter. Taxan är kommunens medel för att ta betalt för
handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt planoch bygglagen, PBL.
Ekonomi

Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet
tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska
kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan
finansieras via avgifter. Bygglovstaxan har tidigare saknat skrivning kring
hur indexjustering ska ske. Detta är tillagt i taxan. Revidering är även gjord
kring ärendeavslut som tidigare var en timme och är nu justerat till 0,5
timma. Detta på grund av att en större del av processen är digitaliserad.
Taxan har utökats med att även innefatta nybyggnadskarta och utstakning.
Timtaxan för kart och mätningsingenjör har inte reviderats i samband med
att övriga timtaxor på förvaltningen har reviderats. En ny beräkning av
timtaxan har gjorts och förslaget är att timtaxan revideras från 760 kronor
till 815 kronor, enligt det nya underlaget.
Revideringen av timtaxan i kombination med den nya taxe-modellen
medför inte några större förändringar av avgifterna för kart- och
mätverksamheten. Kommunförvaltningen rekommenderar att förslaget på
taxeändringar antas.

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950

2(2)

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

Om inte taxan revideras riskerar verksamheten att inte ha kostnadstäckning
för de tjänster som tillhandahålls och kommer då belasta skattekollektivet.
Förvaltningens förslag till beslut
Anta taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm, med justeringen att
den börjar gälla från och med 2022-03-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Allan
Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket
bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm, med justeringen att
den börjar gälla från och med 2022-03-01.

Lindesbergs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

Sammanträdesprotokoll 2021

Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-06

Ärende
§
150 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Beslut om taxa för b lov, n b nadskarta, utstaknin m.m.
Dnr A-2021-78� I
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att
kommunfullmäktige i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors
kommuner antar taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm.
Motivering till beslutet
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av
exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen,
PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som
stöd i arbetet tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska
kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet som kan
finansieras via avgifter.
Lagstöd
Stöd för att ta ut avgifter finns i 12 kap 8-9 §§plan- och bygglagen
(2010:900).
Ärende
Det har uppmärksammats i samband med indexjustering av timtaxan,
vilken bygglovstaxan bygger på, är att de i bygglovstaxan saknas
skrivelse gällande indexjustering. Skrivning kring indexjustering har
lagts till i taxan.

Revidering har gjorts gällande avslut av ärende, från 1 timme till 0,5
timme i och med digitalisering av handläggning och införande av e
arkiv. Tabellen gällande strandskyddsdispens har utgått då
kostnaderna regleras av miljöbalkstaxan. I övrigt har inga andra större
justeringar gjorts delarna gällande bygglov- och anmälan.
Taxan har utökats med att även omfatta nybyggnadskarta och
utstakning.
Taxan gällande nybyggnadskarta och utstakning har inte reviderats
sedan 2011. Tjänsterna finns med i SKR:s taxemodell från 2014. På
samma sätt som vid framtagandet av bygglovstaxan har genomsnittlig
handläggningstid för utstakning och nybyggnadskarta räknats fram.
Timtaxan för kart- och mätningsingengör har inte reviderats i samband
med att övriga timtaxor på förvaltningen har reviderats. En ny
Utdragsbestyrkande
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Inledande bestämmelser
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och bygglagen
(2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ PBL.
Taxan tillämpas för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens handläggning av ärenden
etc. enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående.
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A1-A21 och
tidsuppskattningar A1-A21 i kommunens beslut att anta taxan.

Avgift enligt tabell
Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp framgår av
taxetabell ZZ-ZZ. Med ärendetyp avses typ av besked, beslut, handläggning eller
serviceåtgärd (upprättande av nybyggnadskarta eller utförande av utstakning).

Mervärdesskatt
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i tabellen
fastställda avgiften.
I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning.

Handläggningskostnad per timme
Handläggningskostnaden per timme är 980 kronor för ärenden avseende taxetabell A 114 samt A 17-21 respektive 815 kronor för taxetabell A 15-16.

Tillämplig taxa
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer.
Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre
avgift för den sökande.

Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande underlag
tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden om det är motiverat
med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 25%, 50% eller 75%.

Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för motsvarande
åtgärd.

Timdebitering
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, anges
”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig
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handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för
handläggning av ärendet.

Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabellerna utgår avgift
grundad på kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i
detta fall genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet.

Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas.
Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de handläggningsåtgärder
enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt vidtagits i ärendet.

Anståndsbeslut
Ingen avgift utgår för anståndsbeslut.

Ändring av taxan
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Indexjustering
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar
gälla.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter
besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för
PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Betalningsskyldighet och betalning av avgift
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av den som är
sökande eller har gjort anmälan i ärendet.
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har gjort
anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, när denne
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd
vidtagits.
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Avgift får tas ut i förskott.
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Återbetalning av avgift
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter lovbeslut. Om
denna handläggning inte sker, kan den sökande begära avräkning av avgifter för
åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. Avgift återbetalas för de
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.
Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. Begäran om återbetalning ska
göras inom sex månader från att lovet gått ut.
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Ikraftträdande
Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01.

Taxetabeller
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A

Taxetabeller för lov, anmälan mm

För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna och timdebitering, se
kommunens taxebestämmelser.
Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).
Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, givet förhandsbesked
eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser eller en
äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan.
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sådana äldre planer
som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller inte av ett tidigare givet förhandsbesked.
Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL.
Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2009.

A1

A 1.1
A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7
A 1.8

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I
ärendetypen ingår även tillhörande lovpliktiga
komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder. I ärendetypen ingår även tillhörande
lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder
som ingår i samma ansökan som nybyggnaden
av bostadshuset.
Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd

A 1.9
A 1.10
A 1.11

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd

A 1.12
A 1.13

Planenligt

Avgift
26 460 kr

Avviker från detaljplan

31 360 kr

Utanför planlagt område

31 360 kr

Planenligt

23 520 kr

Avviker från detaljplan

25 480 kr

Utanför planlagt område

25 480 kr

Planenligt

14 700 kr

Avviker från detaljplan

16 660 kr

Utanför planlagt område

16 660 kr

Planenligt

9 800 kr

Avviker från detaljplan

11 760 kr

Utanför planlagt område

11 760 kr

Planenligt

14 700 kr

A 1.14

Avviker från detaljplan

16 660 kr

A 1.15

Utanför planlagt område

16 660 kr

A 1.16

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt

9 800 kr

A 1.17

Avviker från detaljplan

11 760 kr

A 1.18

Utanför planlagt område

11 760 kr

A 1.19

Inglasning befintligt uterum

N/A

A 1.20

Ändring, fasader med tekniskt samråd

4 900 kr

Planenligt

12 740 kr

A 1.21

Avviker från detaljplan

14 700 kr

A 1.22

Utanför planlagt område

14 700 kr

Planenligt

7 840 kr

A 1.24

A 1.23

Avviker från detaljplan

9 800 kr

A 1.25

Utanför planlagt område

9 800 kr

A 1.26

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

12 740 kr

A2

A 2.1
A 2.2

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

A 2.3

Planenligt

Avgift
14 700 kr

Avviker från detaljplan

18 620 kr

Utanför planlagt område

18 620 kr

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd

Planenligt

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

A 2.8

Avviker från detaljplan

32 340 kr

A 2.9

Utanför planlagt område

32 340 kr

A 2.4
A 2.5
A 2.6
A 2.7

A 2.10

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

9 800 kr

Avviker från detaljplan

13 720 kr

Utanför planlagt område

13 720 kr

Planenligt

27 440 kr

Planenligt

42 140 kr

A 2.11

Avviker från detaljplan

47 040 kr

A 2.12

Utanför planlagt område

47 040 kr

A 2.13

Planenligt

56 840 kr

A 2.14

Avviker från detaljplan

61 740 kr

A 2.15

Utanför planlagt område

61 740 kr

Planenligt

14 700 kr

A 2.16
A 2.17

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

A 2.18
A 2.19
A 2.20

Utanför planlagt område

10 780 kr

Planenligt

17 640 kr

Avviker från detaljplan

21 560 kr

Fasadändring, med tekniskt samråd
Fasadändring, utan tekniskt samråd

A 2.28

Utanför planlagt område

21 560 kr

Planenligt

13 720 kr

Avviker från detaljplan

15 680 kr

Planenligt
Avviker från detaljplan

All övrig ändring, med tekniskt samråd

A 2.30
A 2.31
A 2.32

8 820 kr

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

A 2.26

A 2.29

Planenligt

10 780 kr

A 2.24

A 2.27

16 660 kr

Avviker från detaljplan

A 2.23
A 2.25

16 660 kr

Utanför planlagt område
Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

A 2.21
A 2.22

Avviker från detaljplan

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

7 840 kr
9 800 kr

Planenligt

16 660 kr

Avviker från detaljplan

20 580 kr

Utanför planlagt område

20 580 kr

Planenligt

9 800 kr

A 2.33

Avviker från detaljplan

13 720 kr

A 2.34

Utanför planlagt område

13 720 kr

A3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Avgift
5 880 kr

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

7 840 kr

A 3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 960 kr

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 960 kr

A 3.1

A4

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Avgift
Timdebitering

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering

A 4.1

A5

A 5.1
A 5.2

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank,
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd

A 5.3
A 5.4
A 5.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd

A 5.6
A 5.7
A 5.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, med tekniskt samråd

A 5.9
A 5.10
A 5.11

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, utan tekniskt samråd

A 5.12
A 5.13
A 5.14

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av
transformatorstation

A 5.15

A6

A 6.1

A7

A 7.1

Planenligt

Avgift
10 780 kr

Avviker från detaljplan

12 740 kr

Utanför planlagt område

12 740 kr

Planenligt

5 880 kr

Avviker från detaljplan

7 840 kr

Utanför planlagt område

7 840 kr

Planenligt

10 780 kr

Avviker från detaljplan

12 740 kr

Utanför planlagt område

12 740 kr

Planenligt

5 880 kr

Avviker från detaljplan

7 840 kr

Utanför planlagt område

7 840 kr

Planenligt

5 880 kr

Avviker från detaljplan

7 840 kr

Utanför planlagt område

7 840 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Avgift
5 880 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Avgift
5 880 kr

A8

Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Avgift
8 820 kr
3 920 kr

A 8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på
bygglov, utan tekniskt samråd

3 920 kr

A 8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd

8 820 kr

A 8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd

2 940 kr

A 8.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

2 940 kr

A 8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

7 350 kr

A 8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

2 450 kr

A 8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

3 920 kr

A 8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

2 940 kr

A 8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt
samråd

8 820 kr

A 8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt
samråd

3 920 kr

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

8 820 kr

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

3 920 kr

A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

9 800 kr

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

3 920 kr

A 8.1
A 8.2

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

9 310 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a §
PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbyggnad)

4 410 kr

A 8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

9 310 kr

A 8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a
§ PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av komplementbostadshus)

4 410 kr

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

9 310 kr

A 8.26

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att den blir ett
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd
(ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

4 410 kr

A 8.27

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

9 310 kr

A 8.28

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

4 410 kr

A 8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, med
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

9 310 kr

A 8.30

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, utan
tekniskt samråd (attefallstakkupa)

4 410 kr

A 8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, med tekniskt samråd

9 310 kr

A 8.32

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4 c §
PBL, utan tekniskt samråd

4 410 kr

A9

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

A 9.1

Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Avgift
9 800 kr

A 9.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

6 860 kr

A 10

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

A 10.1

Ärendetyp
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Avgift
10 780 kr

A 10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

6 860 kr

A 11

Förhandsbesked
Ärendetyp

A 11.1

Förhandsbesked

A 11.2

A 12

Utanför planlagt område

A 13

Villkorsbesked

A 14

Avgift

Ingripandebesked

Ingripandebesked

Avgift
Timdebitering

Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp

A 14.1

16 660 kr

Timdebitering

Ärendetyp
A 13.1

9 800 kr

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

Avgift
Inom planlagt område

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Avgift
1 960 kr

A 15

Upprättande av nybyggnadskarta
Avgift

Ärendetyp
A 15.1

Kartutdrag

N/A

A 15.2

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Inom planlagt område

6 113 kr

Utanför planlagt område

5 298 kr

Inom planlagt område

8 558 kr

Utanför planlagt område

7 743 kr

Inom planlagt område

5 298 kr

Utanför planlagt område

5 298 kr

A 15.3
A 15.4

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm

A 15.5
A 15.6
A 15.7

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

408 kr

A 16

Utstakning
Ärendetyp

A 16.1

Nybyggnad, 1-4 punkter

A 16.2
A 16.3

Tillbyggnad, 1-4 punkter

A 16.4
A 16.5

Tillägg per punkt utöver de fyra första

A 16.6
A 16.7

A 17

Avgift
Grovutstakning

4 075 kr

Finutstakning

5 298 kr

Grovutstakning

4 075 kr

Finutstakning

4 890 kr

Grovutstakning

408 kr

Finutstakning

408 kr

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

A 17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i
någon av taxans övriga tabeller

A 17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte
finns i någon av taxans övriga tabeller

A 18

A 18.1

A 19

Avgift
I enlighet med tillämplig tabell
Timdebitering

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avslag
Ärendetyp

A 19.1

Timdebitering

Avslag

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

A 20

Avskrivning
Ärendetyp

A 20.1

A 21

Avskrivning

Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Avvisning
Ärendetyp

A 21.1

Avgift

Avvisning

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

A 1 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Expediering och
kungörelse

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

0,5

10

1

4

1

4

4

2

0,5 27

Avviker från detaljplan

0,5

15

1

4

1

4

4

2

0,5 32

Utanför planlagt område

0,5

15

1

4

1

4

4

2

0,5 32

Planenligt

0,5

8

1

3

1

4

4

2

0,5 24

Avviker från detaljplan

0,5

10

1

3

1

4

4

2

0,5 26

Utanför planlagt område

0,5

10

1

3

1

4

4

2

0,5 26

Planenligt

0,5

6

1

1

1

2

2

1

0,5 15

Avviker från detaljplan

0,5

8

1

1

1

2

2

1

0,5 17

Utanför planlagt område

0,5

8

1

1

1

2

2

1

0,5 17

Planenligt

0,5

6

1

1

1

0,5 10

Avviker från detaljplan

0,5

8

1

1

1

0,5 12

A 1.12

Utanför planlagt område

0,5

8

1

1

1

0,5 12

A 1.13

Planenligt

0,5

6

1

2

1

2

1

1

0,5 15

Avviker från detaljplan

0,5

8

1

2

1

2

1

1

0,5 17

A 1.15

Utanför planlagt område

0,5

8

1

2

1

2

1

1

0,5 17

A 1.16

Planenligt

0,5

6

1

1

1

0,5 10

Avviker från detaljplan

0,5

8

1

1

1

0,5 12

Utanför planlagt område

0,5

8

1

1

1

0,5 12

N/A

0,5

2

1

0,5

0,5

Planenligt

0,5

4

1

1

1

2

2

1

0,5 13

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

1

1

2

2

1

0,5 15

A 1.22

Utanför planlagt område

0,5

6

1

1

1

2

2

1

0,5 15

A 1.23

Planenligt

0,5

4

1

1

1

0,5

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

1

1

0,5 10

Utanför planlagt område

0,5

6

1

1

1

0,5 10

0

3

0,5

1

0,5 13

A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I ärendetypen ingår även
tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder. I ärendetypen
ingår även tillhörande lovpliktiga komplementbyggnader samt andra
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma
ansökan som nybyggnaden av bostadshuset.

A 1.7
A 1.8

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd

A 1.9
A 1.10
A 1.11

A 1.14

A 1.17

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

A 1.18
A 1.19

Inglasning befintligt uterum

A 1.20
A 1.21

A 1.24

Ändring, fasader med tekniskt samråd

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

A 1.25

A 1.26

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)

2

2

2

2

0,5

Summa tid

Bygglov-prövning

Planenligt

A 1.1

Avslut av ärende

Start av ärende

Ärendetyp

5

8

A 2 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

6

1

1

1

2

2

1 0,5 15

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

1

1

2

2

1 0,5 19

A 2.3

Utanför planlagt område

0,5 10

1

1

1

2

2

1 0,5 19

A 2.4

Planenligt

0,5

6

1

1

1 0,5 10

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

1

1 0,5 14

A 2.6

Utanför planlagt område

0,5 10

1

1

1 0,5 14

A 2.7

Planenligt

0,5 10

1

4

2

4

4

2 0,5 28

Avviker från detaljplan

0,5 15

1

4

2

4

4

2 0,5 33

Utanför planlagt område

0,5 15

1

4

2

4

4

2 0,5 33

Planenligt

0,5 25

1

4

2

4

4

2 0,5 43

Avviker från detaljplan

0,5 30

1

4

2

4

4

2 0,5 48

A 2.12

Utanför planlagt område

0,5 30

1

4

2

4

4

2 0,5 48

A 2.13

Planenligt

0,5 40

1

4

2

4

4

2 0,5 58

Avviker från detaljplan

0,5 45

1

4

2

4

4

2 0,5 63

A 2.15

Utanför planlagt område

0,5 45

1

4

2

4

4

2 0,5 63

A 2.16

Planenligt

0,5

4

1

2

2

2

2

1 0,5 15

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

2

2

2

2

1 0,5 17

A 2.18

Utanför planlagt område

0,5

6

1

2

2

2

2

1 0,5 17

A 2.19

Planenligt

0,5

4

1

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

2

1 0,5 11

Utanför planlagt område

0,5

6

1

2

1 0,5 11

Planenligt

0,5

6

1

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

2

Utanför planlagt område

0,5 10

1

2

Planenligt

0,5

4

1

2

A 2.26

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

2

A 2.27

Planenligt

0,5

4

1

1

1 0,5

Avviker från detaljplan

0,5

6

1

1

1 0,5 10

Planenligt

0,5

6

1

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

2

Utanför planlagt område

0,5 10

1

2

Planenligt

0,5

6

1

Avviker från detaljplan

0,5 10

1

1

1 0,5 14

Utanför planlagt område

0,5 10

1

1

1 0,5 14

A 2.2

A 2.5

A 2.8

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

A 2.9
A 2.10
A 2.11

A 2.14

A 2.17

A 2.20

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

A 2.21
A 2.22
A 2.23

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

A 2.24
A 2.25

Fasadändring, med tekniskt samråd

Fasadändring, utan tekniskt samråd

A 2.28
A 2.29
A 2.30

All övrig ändring, med tekniskt samråd

A 2.31
A 2.32
A 2.33
A 2.34

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

2

2

2

2

1 0,5

Summa tid

Expediering och
kungörelse

0,5

Avslut av ärende

Bygglov-prövning

Planenligt

A 2.1

Slutbesked

Start av ärende

Ärendetyp

9

2

2

2

2

2

2 0,5 22

2

2

2

2 0,5 22

1

2

2

1 0,5 14

1

2

2

1 0,5 16

1

2 0,5 18

8

2

2

1

2

2

2 0,5 21

1

2

2

2 0,5 21

1

2 0,5 17

1 0,5 10

A 3 Tidsuppskattning

Avslut av ärende

Summa tid

2

1

1

1 0,5

6

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan

0,5

4

1

1

1 0,5

8

0,5

1

0

0

0 0,5

2

1

0

0

0 0,5

2

A 3.3

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
0,5
ljusanordningar

Slutbesked

0,5

Slutsamråd

Expediering och
kungörelse

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan

Startbesked

Bygglov-prövning

A 3.1

Tekniskt samråd

Start av ärende

Ärendetyp

Arbets-platsbesök

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

A 4 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp

Avgift

A 4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller
gruvdrift

Timdebitering

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en
diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Timdebitering

A 5 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser u

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

1

1

1

2

2

1 0,5 11

0,5

4

1

1

1

2

2

1 0,5 13

0,5

4

1

1

1

2

2

1 0,5 13

Planenligt

0,5

2

1

1

1 0,5

6

Avviker från detaljplan

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.6

Utanför planlagt område

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.7

Planenligt

0,5

2

1

1

1

2

2

1 0,5 11

Avviker från detaljplan

0,5

4

1

1

1

2

2

1 0,5 13

Utanför planlagt område

0,5

4

1

1

1

2

2

1 0,5 13

Planenligt

0,5

2

1

1

1 0,5

6

Avviker från detaljplan

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.12

Utanför planlagt område

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.13

Planenligt

0,5

2

1

1

1 0,5

6

Avviker från detaljplan

0,5

4

1

1

1 0,5

8

Utanför planlagt område

0,5

4

1

1

1 0,5

8

A 5.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, med tekniskt samråd

A 5.3

Utanför planlagt område

A 5.4
A 5.5

A 5.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

A 5.9
A 5.10
A 5.11

A 5.14
A 5.15

Avviker från detaljplan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
transformatorstation

Summa tid

Expediering och
kungörelse

2

Planenligt

Avslut av ärende

Bygglov-prövning

0,5

A 5.1

Slutbesked

Start av ärende

Ärendetyp

A 6 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Summa tid

4

1 0,5

6

Expediering och
kungörelse

0,5

Avslut av ärende

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Lovprövning

A 6.1

Start av ärende

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Summa tid

4

1 0,5

6

Expediering och
kungörelse

0,5

Avslut av ärende

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av
säsongskaraktär

Lovprövning

A 7.1

Start av ärende

Ärendetyp

A 8 Tidsuppskattning

0,5

2

0,5

A 8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd

0,5

2

2 0,5

A 8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd

0,5

2

0,5

0,5

2

2 0,5

0,5

1

0,5

0,5

2

2 0,5

0,5

1

0,5

A 8.5

A 8.6

A 8.7
A 8.8

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

A 8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med
tekniskt samråd

0,5

0,5

2 0,5

A 8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan
tekniskt samråd

0,5

0,5

0,5

A 8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med
tekniskt samråd

0,5

2

2 0,5

A 8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan
tekniskt samråd

0,5

2

0,5

A 8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd
0,5

2

2 0,5

0,5

1

0,5

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan
tekniskt samråd

A 8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden, med tekniskt samråd

0,5

2

2 0,5

A 8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden, utan tekniskt samråd

0,5

2

0,5

2

2 0,5

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre
0,5
föreskrifter, med tekniskt samråd

2

2

2

2

Summa tid

2

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

3

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

3

Slutbesked

2 0,5

Slutsamråd

2

Tekniskt samråd

0,5

Expediering och
kungörelse

Arbets-platsbesök

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Startbesked

A 8.2

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

Handläggning av
anmälan

A 8.1

Start av ärende

Ärendetyp

Avslut av ärende

Anmälningspliktiga åtgärder

1 0,5 0,5 7,5

0,5 0,5 2,5

2

2

2

2

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

3

1 0,5 0,5

9

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5

9

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre
0,5
föreskrifter, utan tekniskt samråd

2

0,5

A 8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt
samråd

0,5

2

3 0,5

A 8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt
samråd

0,5

2

0,5

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

A 8.21

A 8.22

A 8.23

A 8.24

A 8.25

A 8.26

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbyggnad)
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbyggnad)
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus)
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av
komplementbostadshus)

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4 a § PBL, med tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av
0,5
komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)
Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4 a § PBL, utan tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av
0,5
komplementbyggnad till attefallshus i form av
komplementbostadshus)

2

2

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1
st. 1 PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)
0,5

2

A 8.28

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1
st 1 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad)

0,5

2

A 8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1
st. 2 PBL, med tekniskt samråd (attefallstakkupa)

0,5

2

A 8.30

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1
st. 2 PBL, utan tekniskt samråd (attefallstakkupa)

0,5

2

A 8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4 c § PBL, med tekniskt samråd

0,5

2

A 8.32

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4 c § PBL, utan tekniskt samråd

0,5

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

0,5 0,5

4

1 0,5 0,5 9,5

1 0,5 0,5 9,5

1 0,5 0,5 9,5

1 0,5 0,5 9,5

0,5 0,5 4,5

2

1

2

10

0,5 0,5 4,5

1

2

1 0,5 0,5

0,5 0,5 4,5

1

2

4

0,5 0,5 4,5

1

2

A 8.27

1

2

0,5 0,5

1 0,5 0,5 9,5

0,5 0,5 4,5

2

1 0,5 0,5 9,5

0,5 0,5 4,5

A 9 Tidsuppskattning

1

2

1

1

1

4

1

1

Summa tid

Arbets-platsbesök

4

Avslut av ärende

Startbesked

1

Slutbesked

Tekniskt samråd

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Expediering och
kungörelse

A 9.2

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Lovprövning

A 9.1

Start av ärende

Ärendetyp

Slutsamråd

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

1

0,5 10

1

0,5

7

A 10 Tidsuppskattning

1

2

1

2

1

4

1

1

Summa tid

Arbets-platsbesök

4

Avslut av ärende

Startbesked

1

Slutbesked

Tekniskt samråd

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Expediering och
kungörelse

A 10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Lovprövning

A 10.1

Start av ärende

Ärendetyp

Slutsamråd

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

1

0,5 11

1

0,5

7

A 11 Tidsuppskattning
Förhandsbesked

8

1 0,5 10

Utanför planlagt
område

0,5

15

1 0,5 17

Summa tid

0,5

Avslut av ärende

Inom planlagt
område

Expediering och
kungörelse

Prövning av ansökan

A 11.1

Start av ärende

Ärendetyp

Förhandsbesked
A 11.2

A 12 Tidsuppskattning
Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

Villkorsbesked

Avgift

Timdebitering

A 13 Tidsuppskattning
Ingripandebesked
Ärendetyp

A 13.1

Ingripandebesked

Avgift

Timdebitering

A 14 Tidsuppskattning
Extra arbetsplatsbesök

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Summa tid

A 14.1

Utförande

Ärendetyp

2

2

A 15 Tidsuppskattning
Upprättande av nybyggnadskarta
Start av ärende

Förberedande
arbete

Kartproduktion

Avslut av ärende

Summa tid

Ärendetyp

N/A

0

0

1

0

0,5

Inom planlagt område

1

2

4

1

7,5

A 15.3

Utanför planlagt område

1

2

3

1

6,5

A 15.4

Inom planlagt område

1

3

6

1 10,5

A 15.5

Utanför planlagt område

1

3

5

1

9,5

A 15.6

Inom planlagt område

1

2

3

1

6,5

Utanför planlagt område

1

2

3

1

6,5

A 15.1

Kartutdrag

A 15.2
Nybyggnadskarta. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Nybyggnadskarta. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta
A 15.7

A 16 Tidsuppskattning
Utstakning
Start av ärende

Förberedande
arbete

Mätning

Avslut av ärende

Summa tid

Ärendetyp

Grovutstakning

1

1

1

2

5

A 16.2

Finutstakning

1

1 2,5

2 6,5

A 16.3

Grovutstakning

1

1

1

2

5

A 16.4

Finutstakning

1

1

2

2

6

A 16.5

Grovutstakning

0

0 0,5

0 0,5

Finutstakning

0

0 0,5

0 0,5

A 16.1
Nybyggnad, 1-4 punkter

Tillbyggnad, 1-4 punkter

Tillägg per punkt utöver de fyra första
A 16.6

A 16.7

Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle (Timdebitering)

A 17 Tidsuppskattning
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 17.1

Ärendetyp
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

A 17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Avgift
I enlighet med tillämplig tabell

Timdebitering

A 18 Tidsuppskattning
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
A 18.1

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avgift
Timdebitering

A 19 Tidsuppskattning
Avslag

A 19.1

Ärendetyp

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Ärendetyp

Avgift

Avslag

A 20 Tidsuppskattning
Avskrivning

A 20.1

Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Avskrivning

A 21 Tidsuppskattning
Avvisning
Ärendetyp

A 21.1

Avvisning

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

Sida
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Datum

2022-02-04
Kommunfullmäktige

Yttrande över Maria Jansson Andersson (GL) och
Wilhelm Thams (GL) motion om lokalt omhändertagande
av Gyltboanläggningens lakvatten, dnr KS 20/00042
Beslutsunderlag
Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion inkom
2020-02-17
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen direktionen
2020-06-12 § 46
Ärendet
Motionärerna önskar att en utredning görs för att undersöka möjligheterna att
lokalt omhänderta lakvatten vid Gyltbo återvinningsanläggning via biologisk
rening. Detta i syfte att minska energianvändningen och miljöpåverkan. År
2019 pumpades totalt 11000 kubikmeter lakvatten till avloppsreningsanläggningen Fjällbo till en total kostnad om 1 100 000 kronor.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har yttrat sig kring motionen och ser
positivt på förslaget. I utredningen bör ett antal delar ingå så som provtagning
av lakvatten, recipentvärdering, reningsmetoder, ekonomi och placering.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon djupare miljömässig
konsekvensanalys. Men det är troligt att det finns stor potential till både
stora energi- och miljövinster i förslaget.
Ekonomisk konsekvensanalys

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ser inte att utredning ryms inom
befintlig budget utan önskar tilläggsbudgetering på 100 000 -130 000
kronor för driften år 2022 om detta ska genomföras. Beroende på vilken
kostnad en annan typ av omhändertagande än dagens modell så finns det
potential till kort återbetalningstid. Förvaltningen föreslår att förbundet

Hällefors kommun
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712 83 Hällefors

E-post
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kommun@hellefors.se
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Bankgiro
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lyfter behovet av medel i samband med kommunens budgetprocess för
verksamhetsåret 2023 till att genomföra en utredning.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att lyfta behovet av
medel för utredning av alternativ omhändertagande av lakvatten vid
Gyltbo återvinningsanläggning i samband med kommunens budgetprocess
2023.

-

Med ovanstående anses motionen besvarad.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ulrika Jonsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att lyfta behovet av
medel för utredning av alternativ omhändertagande av lakvatten vid Gyltbo
återvinningsanläggning i samband med kommunens budgetprocess 2023.
Med ovanstående anses motionen besvarad.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande
Annalena Järnberg (S) kortfattat.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig och ställer fråga om formuleringen
”besvarad” istället för ”bifallen”, vilket besvaras av Johan Stolpen (V) och
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag till beslut, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att lyfta behovet av
medel för utredning av alternativ omhändertagande av lakvatten vid Gyltbo
återvinningsanläggning i samband med kommunens budgetprocess 2023.
Med ovanstående anses motionen besvarad.

Motion angående lokalt omhändertagande av Gyltboanläggningens lakvatten.

Idag pumpas lakvattnet från den täckta Gyltbotippen via ledning till avloppsreningsanläggningen 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

Sida
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Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Fredrik Dahlbergs (SD) motion om discgolfbana, dnr KS
21/00249
Rubricerade motion remitterades 2021-11-30 § 160 av kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen för beredning.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet redogör ordförande Allan
Myrtenkvist (S) för förslaget och det uppdrag som finns kring
medborgarbudget för området Violen.
Katja Ollila (V) yrkar att motionen avslås.
Kent Grängstedt (S) yrkar bifall till Katja Ollilas (V) yrkande.
Cecilia Albertsson (M) begär ajournering i fem minuter, vilket godkänns.
När sammanträdet återupptas yrkar Cecilia Albertsson (M) att motionen ska
anses besvarad med det arbete som pågår med medborgarbudget för området
Violen.
Madelene Jönsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer bifall mot avslag på Madelene
Jönssons (SD) yrkande och finner att det avslås.
Därefter ställer ordförande Allan Myrtenkvist (S) bifall mot avslag på Cecilia
Albertssons (M) och finner att det avslås.
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) ställer sedan bifall mot avslag på Katja
Ollilas (V) yrkande, vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås.
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Datum

2022-02-04
Kommunfullmäktige

Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per
2021-08-31, dnr KS 21/00230
Informationsunderlag
Bergslagens räddningstjänst direktionsprotokoll 2021-10-20 § 31
Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst 2021-08-31
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021, daterat 2021-10-21
Ärendet
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi
och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2021-08-31.
Medlemskapet i Räddningsregion Bergslagen (RRB) har fallit ut mycket väl
för BRT. Fem personer från Bergslagens Räddningstjänst (BRT) arbetar i
olika befattningar inom RRB:s operativa ledningsorganisation. Inom snar
framtid blir det ytterligare en. Räddningsregionen har under tidig vår och
sommar arbetat hårt med att få till stånd en stark gemensam operativ
stabsfunktion i syfte med att kunna hantera framför allt skogsbränder.
Med anledning av deltagandet i RRB har förbundet förändrat sin
insatsledarorganisation. Förändringen har gjorts på prov sedan 1 juni 2020
och en permanent organisationsförändring beslutades från 1 juni 2021.
Utökningen med två brandmän pool på stationerna Kristinehamn och
Karlskoga har fallit väl ut och förutom minskade övertidskostnader så är
vinsten att tjänsterna underlättar semesterplaneringen, möjligheten att kunna
täcka upp vid frånvaro samt att övningsverksamheten på RIB-stationerna får
en ökad kvalitet.
Pandemin fortsätter att påverka även den uttryckande verksamheten.
Larmfrekvensen är något lägre än normalt och de olyckor som har
inträffat/inträffar hanteras lika professionellt och effektivt som före pandemin,
däremot har många planerade övningar och andra aktiviteter tvingats ställas
in, skjutits upp eller på annat sätt förändras – på sikt kan detta innebära en
kvalitetsförsämring för BRT.

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950

2(3)

En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska
bedrivas i förbundets samtliga medlemskommuner. Projektet med att
Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där
trygghetslarm finns placerade också gör en översiktlig kontroll av
brandskyddet är i gång.
Social konsekvensanalys

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till BRTs delårsrapport för
verksamhetsåret 2021.
Ekonomisk konsekvensanalys

BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 3,1 miljoner kronor,
vilket är 3,0 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är 1,0 miljoner
kronor bättre än föregående års delårsrapport. Detta beror främst på reavinster
för försäljning av anläggningstillgångar, lägre kostnader för inköp och lägre
personalkostnader då förbundet haft färre larm under perioden.
För helår 2021 prognostiserar BRT ett överskott på 0,3 miljoner kronor för de
sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga,
Kristinehamn och Storfors.
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där
respektive avdelning särredovisas:
Förbundsstab
Räddningstjänst
Skyddsavdelning
Larmcentral
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningen bedömer,
utifrån delårsrapporten, att måluppfyllelsen är god inom förbundet. Av
redovisningen framgår att samtliga tre finansiella mål prognostiseras att
uppfyllas och att samtliga av verksamhetsmålen kopplade till god ekonomisk
hushållning är uppfyllda utifrån delårsutfallet och den samlade prognosen för
året är att måluppfyllelsen kommer att vara god.
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-,
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och avskrivningskostnader.
Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 5,0 miljoner kronor i
driftbidrag från Hällefors kommun. I delåret uppgår det egna kapitalet till
43,0 miljoner kronor och soliditeten är god och uppgår till 34 procent.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans
Åhnberg kortfattat.
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Med detta har allmänna utskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och informationen
vidarebefordras till kommunfullmäktige.

TeamEngine E-Signing

Sammanträdesprotokoll
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst
Sammanträdesdatum: 2021-10-20

§ 31
Delårsrapport januari-augusti 2021
Beslut
Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti
2021.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska Bergslagens Räddningstjänst minst en gång per år
upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig
redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat.
Bergslagens Räddningstjänsts förbundsledning har upprättat en delårsrapport för
perioden januari-augusti 2021. Resultatet för perioden uppgår till 3,0 mkr (2,1
mkr) och överskottet beror främst på lägre personalkostnader, reavinster vid
försäljningar samt lägre kostnader för inköp.
Årets prognos är fortfarande osäker då verksamheten påverkas till viss del av
pandemin, men under förutsättning att den externa utbildningsverksamheten
ökar under resterande del av året och att inga längre mer omfattande larm
tillkommer är prognosen är ett överskott på 270 tkr. Prognosen förutsätter även
att semesterlöneskulden inte ökar mer än budgeterat samt att inga större
underhålls- eller reparationskostnader tillkommer under året.
Enligt den prognos KPA tagit fram beräknas årets pensionskostnader bli 1,3 mkr
lägre än budgeterat.
Den samlade bedömningen för perioden är att samtliga mål, både de finansiella
målen och verksamhetsmålen, kopplade till god ekonomisk hushållning är
uppfyllda. Prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att vara god.
Måluppfyllelsen kopplad till verksamheterna för perioden anses vara god men
det finns fortfarande några mål som är delvis uppfyllda och bland annat är
kopplade till rutiner som har arbetats fram under året. De mål som inte uppnås
under perioden är helt beroende av de restriktioner som pandemin medfört.

Expedieras till
Medlemskommuner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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INLEDNING
Medlemskapet i Räddningsregion Bergslagen (RRB) har fallit ut mycket väl för BRT. Fem personer från
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) arbetar i olika befattningar inom RRB:s operativa
ledningsorganisation. Inom snar framtid blir det ytterligare en. Räddningsregionen har under tidig vår
och sommar arbetat hårt med att få till stånd en starkt gemensam operativ stabsfunktion i syfte med att
kunna hantera framför allt skogsbränder.
Sommaren började lite ansträngt med mycket torrt väder och en hel del skogsbränder inom regionen.
Samtliga hanterades på ett bra sätt där RRB:s gemensamma resurser togs i anspråk.
Tyvärr har även några uppmärksammade trafikolyckor och drunkningsfall inträffat där människor
förlorat sina liv.
Med anledning av deltagandet i RRB har förbundet förändrat sin insatsledarorganisation. Förändringen
har gjorts på prov sedan 1 juni 2020 och en permanent organisationsförändring beslutades från 1 juni
2021.
Utökningen med två brandman pool på stationerna Kristinehamn och Karlskoga har fallit väl ut och
förutom minskade övertidskostnader så är vinsten att tjänsterna underlättar semesterplaneringen,
möjligheten att kunna täcka upp vid frånvaro samt att övningsverksamheten på RIB-stationerna får en
ökad kvalité
Pandemin fortsätter att påverka även den uttryckande verksamheten. Larmfrekvensen är något lägre än
normalt och de olyckor som har inträffat/inträffar hanteras lika professionellt och effektivt som före
pandemin, däremot har många planerade övningar och andra aktiviteter tvingats ställas in, skjutits upp
eller på annat sätt förändras – på sikt kan detta innebära en kvalitetsförsämring för BRT.
En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska bedrivas i förbundets
samtliga medlemskommuner. Om den avslutande delen i utbildningen kommer att kunna genomföras
beror helt på vilka restriktioner som gäller under hösten på grund av pandemin.
Projektet med att Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där trygghetslarm finns
placerade också gör en översiktlig kontroll av brandskyddet är i gång. Kontroller ifrån 209 bostadsbesök
har registrerats och bland annat kan noteras att fungerande och monterade brandvarnare (eller
motsvarande) finns i fler än 90% av bostäderna samt att så allvarliga brandskyddsbrister bedömts
förelegat att kontakt med samordnare/socialförvaltning tagits i tre fall.

Peter Backman
Förbundschef
Bergslagens Räddningstjänst
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Väsentliga händelser
Restriktionerna för att undvika Covid-19 stramades åt under de första månaderna men har nu sakta
börjat att lättats upp. På brandstationerna som ingår i Region Värmland har utryckningspersonal
erbjudits vaccination redan under tidig vår och nu har även övrig personal har fått vaccin. Förbundets
sjukfrånvaro ligger på normal nivå och är något lägre i jämförelse med föregående år.
Utökningen med två brandman pool på stationerna Kristinehamn och Karlskoga har fallit väl ut och
förutom minskade övertidskostnader så är vinsten att tjänsterna underlättar semesterplaneringen,
möjligheten att kunna täcka upp vid frånvaro samt att övningsverksamheten på RIB-stationerna får en
ökad kvalité. Detta behöver utvecklas ytterligare och planen är att utöka personalpoolen med en till
under året.
Pandemin fortsätter att påverka den uttryckande verksamheten. Å ena sidan är larmfrekvensen något
lägre än normalt och de olyckor som har inträffat/inträffar hanteras lika professionellt och effektivt som
före pandemin, å andra sidan har många planerade övningar och andra aktiviteter tvingats ställas in,
skjutits upp eller på annat sätt förändras – på sikt kan detta innebära en kvalitetsförsämring för BRT.
Ett arbete pågår med att ta fram mätbara aktiviteter på skiftlagsnivå för heltidsstationerna och detta
kommer att starta upp under året. Exempel på uppgifter som ska göras är insatskort, insatsförberedande
kartläggning, informationsinsatser med mera.
Räddningsavdelningen har två viktiga ledord i sitt fortsatta arbete; Likvärdighet & Utåtriktat. Med
likvärdighet menas att alla som drabbas av en olycka inom Bergslagens Räddningstjänsts område ska få
samma kvalité på hjälpen oavsett var olyckan inträffar. Detta innebär att våra brandmän ska ha likvärdig
utrustning och kompetens för de vanligaste olyckstyperna. Ordet utåtriktat innebär enkelt uttryckt att
den utryckande verksamheten ska arbeta mer med olycksförebyggande arbetsuppgifter, det vill
säga sådana uppgifter som Skyddsavdelningen hanterar.
Pandemins fortsättning gör att skyddsavdelningens verksamhet fortsätter på tidigare inslagen väg. Det
innebär att ärendehantering sker som vanligt, tillsyner LSO/LBE utförs där så är möjligt och
externutbildning erbjuds uteslutande digitalt. Intresset verkar dock vara fortsatt svalt, att döma av
antalet anmälningar till erbjudna kurstillfällen.
De externa utbildningar i digital form är här för att stanna, även om platsbundna utbildningar sannolikt
kommer att återkomma i viss omfattning efter pandemins restriktioner lättas upp. För att kunna
genomföra bättre digitala utbildningar har förbundet satsat på att bygga en enkel filmstudio på stationen
i Kristinehamn. Den kommer att innebära en avsevärd ökad kvalité för både kursdeltagare och
instruktörerna. Dessutom kommer filmstudion att kunna användas vid intern utbildning, bland annat
mot RIB-stationerna men även för att kunna producera filmklipp av olika slag i egen regi.
En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska bedrivas i förbundets samtliga
medlemskommuner. Om den avslutande delen i utbildningen kommer att kunna genomföras beror helt på
vilka restriktioner som gäller under hösten på grund av pandemin.
Under våren skapades tre korta informationsfilmer där innehållet riktade sig mot livräddningsutrustning på
badplats, brandsäkerhet på campingplats samt eldning utomhus. Filmerna har publicerats genom de QR-
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koder som har anslagits runt om på förbundets badplatser, campingplatser och grillplatser. Filmerna har även
publicerats på förbundets Instagram-konto. Under juni – augusti har 2 874 visningar gjorts.,
Projektet med att Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där trygghetslarm finns
placerade också gör en översiktlig kontroll av brandskyddet är nu i gång. Kontroller ifrån 209 bostadsbesök
har registrerats och bland annat kan noteras att fungerande och monterade brandvarnare (eller
motsvarande) finns i fler än 90% av bostäderna samt att så allvarliga brandskyddsbrister bedömts förelegat
att kontakt med samordnare/socialförvaltning tagits i tre fall.
Den nya organisationen som trädde i kraft 11 januari i larmcentralen fungerar bra. De två tjänster som
innefattar poolpass har använts som ersättare för vakanser i schemat och de har även att täckt upp ett flertal
pass under semestermånaderna. Årets semestervikarier blev en bra rekrytering och larmcentralen kommer
troligen att få behålla dem som timvikarier och även till nästa sommar.
Larmcentralen har under våren jobbat mycket med att få egna larm att synas och presenteras i
ledningscentralen Räddningsregion Bergslagens system. Nästa steg är att jobba vidare med egna dragna larm
via Celabs system.
Alla sex medlemskommuner har skrivit på trygghetslarmsavtal enligt nya taxe-modellen och Länsstyrelsen har
förlängt avtalet för larmcentralens bevakning av deras fältpersonal.
Samarbetsavtal för personlarm är skrivet och tjänsten kommer att kunna erbjudas våra medlemskommuner.
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God ekonomisk hushållning
För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.
God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra
resurser ska användas där de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn
på alla våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra
personella och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.
Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida
handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar
med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid.
Den samlade bedömningen för perioden är att samtliga mål, både de finansiella målen och
verksamhetsmålen, kopplade till god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Prognosen för året är att
måluppfyllelsen kommer att vara god.
Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning
Mål
Resultat
Bergslagens Räddningstjänst ska ha en Resultatet för perioden är 3,0 mkr (2,1 mkr)
ekonomi i balans och en beredskap att vilket är 3,0 mkr (2,1 mkr) bättre än budget.
möta ekonomiska risker och
Under perioden redovisas reavinst på 275
oförutsedda händelser.
tkr (354 tkr) samt värdeförändring på
Verksamhetens årliga nettokostnad
kortfristiga placeringar på 158 tkr (0 tkr).
ska understiga medlemsbidraget.

Måluppfyllelse

I dagsläget prognostiseras ett överskott på
270 tkr för året.
Förbundets investeringar ska
finansieras med egna medel.

Förbundets likviditet är god och samtliga
investeringar under året har och kommer att
finansieras med egna medel.

Förbundets banklikviditeten ska inte
underskrida 3 mkr.

Den 31 augusti uppgår banklikviditeten till
23,1 mkr (22,6 mkr). Prognosen är att
förbundets banklikviditet kommer att
överstiga 3 mkr per den 31 december 2021.
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Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning
Mål
Resultat
Att inom tilldelade medel upprätthålla Målet är uppfyllt.
beslutad beredskapsorganisation och
Uppföljning har skett på samtliga larm
att påbörja utryckning inom angiven
under vecka 7 och vecka 18. Totalt har 35
anspänning tid enligt
larm granskats. Ingen avvikelse finns på
handlingsprogram, (exklusive insatser
bemanning. Sju avvikelser finns avseende
med fördröjd tidsangivelse som kan
riktvärdet för anspänningstiden.
härledas till kommunikation/teknik
Avvikelserna har inte påverkat insatserna.
gällande själva utalarmeringen).
Att tillsyn skall göras enligt den årligt
antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen
anger hur fördelning och prioritering
av tillsynsobjekten sker. *

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt.
Tillsyner utförs enligt tillsynsplan så långt
pandemins förutsättningar medger. Viss
reservation också för vilka Sevesotillsyner
Länsstyrelsen avser utföra under året, då ett
antal prioriterade verksamheter tillsynas
myndighetsgemensamt med Länsstyrelsen.
Under perioden är 152 tillsyner utförda.

Att verksamheten utifrån
självkostnadsprincipen skall vara
bemannad och tekniskt utrustad,
utifrån medlemskommunernas och
Bergslagens Räddningstjänsts interna
efterfrågan av larmtjänster.

Målet är uppfyllt.

Personalomsättningen inom
räddningspersonal i beredskap ska
understiga 7 %.

Målet är uppfyllt per den 31 augusti då
personalomsättningen under perioden var
3,8 %.

Larmcentralen följer utbyte och förnyelse
av teknik, datorer enligt upprättat
teknikschema.
Förbundets egna automatlarm är med i
systemet som RRB använder och med
statustryckningar från bilarna.
Under året kommer även larm som blir
dragna i larmcentralen att finnas i systemet
på samma sätt.

Under de första månaderna
har fyra personer slutat av vår
räddningspersonal i beredskap
och nio nyrekryteringar har gjorts.
Prognos för helåret 2021 är att
personalomsättningen inom RiB hamnar
mellan 2–4 %.
*För 2021 anger tillsynsplanen att 560 objekt finns registrerade för tillsyn, varav 83 objekt är prioriterade.
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Personalekonomisk redovisning
Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av
kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.
Det finns heltidsanställd personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.
Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors
och Åtorp. Kravet för RiB-personal är bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen.
För perioden januari-augusti uppgår personalkostnaden 45,8 mkr vilket motsvarar 64 % av den totala
budgeten för personalkostnader (71,5 mkr). Förbundet köper in tjänsten lönehantering av
medlemskommunerna samt pensionshantering av KPA pension.
Antalet anställda
Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst uppgick den 31 augusti 2021 till 196 personer,
85 heltidsanställda och 111 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).
Under perioden jan- aug har tre deltidsbrandmän valt att sluta på egen begäran och en har valt att gå i
pension. Även en heltidsanställd styrkeledare har valt att gå i pension. Under de närmsta fem åren har
ytterligare 13 medarbetare, varav 12 inom utryckningsstyrka, möjlighet att sluta sina anställningar genom
pensionsavgång. För att klara årets sommarsemester för heltidsbrandmän har 13 semestervikarier
rekryterats.
På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det pågår
ständigt försök att hitta nya. För att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän har det tagits fram en ny
folder med information som ska delas ut till företag på respektive orter. Under perioden jan- aug har nio nya
deltidsbrandmän rekryterats.

Sjukfrånvaro
Restriktionerna för att undvika Covid-19 stramades åt under de första månaderna men har nu sakta börjat att
lättats upp. På brandstationerna som ingår i Region Värmland har utryckningspersonal erbjudits vaccination
och nu har även övrig personal har fått vaccin. Förbundets sjukfrånvaro ligger på normal nivå och är lägre i
jämförelse med föregående år.
Tillbud- och olycksrapportering
Det har under de första månaderna inkommit åtta rapporterade arbetsskador/tillbud varav två avser någon
form av personskada medan resten avser brister i utrustning/material eller yttre faktorer. Skadorna följs upp
systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att minska
skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och
kemdykning samt i interna reglementen.
Företagshälsovård
All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har
hälsokartläggningar vart 3:e år. Hälsoundersökningarna sköts av företagshälsovården, för närvarande har
förbundet avtal med VarnumHälsan. Årets hälsoundersökningar för personal i utryckningsorganisationen
klara.
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Samverkansgruppen och skyddsombud
För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan verksamheten och de
anställda. Tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud har förbundet regelbundna
samverkansmöten. Skyddsombuden samverkar i egna träffar en gång per år där samtliga skyddsombud,
huvudskyddsombudet samt förbundschef och personalansvarig deltar. Huvudskyddsombud,
förbundschef och personalansvarig deltar sedan i den gemensamma samverkansgruppen för
Bergslagens Räddningstjänst.
Jämställdhet
Räddningstjänsten skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att främja
jämställdheten inom organisationen. Förbundet ska aktivt arbeta med attitydfrågor och skapa en
arbetsplats med både kvinnor och män. Vid likvärdig kompetens i samband med nyrekrytering ska en
jämn könsfördelning eftersträvas.
Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är 21 och av dessa är det åtta som är i utryckningstjänst.
På brandstationen i Åtorp är det en kvinna som är nytillträdd stationschef.
Vid nyrekrytering läggs det stor vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor, bland årets semestervikarier
på brandmannasidan har två av vikarierna varit kvinnor.
Kompetensutveckling
Utveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat
genom att medarbetare utbildas via MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Beslut om att
en brandman ska gå räddningsledning A och att en styrkeledare ska gå räddningsledning B under året
har tagits.
För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs
regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av
att underhålla befintlig kompetens.
För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på
övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.
Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas
åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.
Framtid och förväntad utveckling
Då förbundet inom en femårsperiod har 12 personer, varav nio befäl, som har möjlighet att gå i pension
kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning.
På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det
pågår ständigt försök att hitta nya. Samverkan med våra medlemskommuner, för att locka fler
kommunanställda att söka till deltidsbrandman, har påbörjats. Förbundet har även tagits fram en ny
folder med information om jobbet som deltidsbrandman som ska delas ut till företag på respektive
orter.
Organisationen har från och med 1 januari 2021 förstärkts med ytterligare poolbrandmän, för att ur ett
arbetsmiljöperspektiv försöka säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester,
föräldraledighet, sjukdom med mera. Målet finns att kunna utöka med ytterligare poolbrandmän för att
kunna erbjuda fyra veckors sammanhängande semester. I nuläget måste semestern fördelas, för att
upprätthålla rätt kompetens, i tre perioder varav en period endast innehåller tre veckors
sammanhängande semester.
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Nyckeltal personal
2020

Jan-aug
2021

187

196

- varav heltidsanställda

821

85

- varav räddningspersonal i beredskap

105

111

21

21

Män

166

175

Kvinnor %

11,2

10,7

Män %

88,8

89,3

22

22

2020

Jan-aug
2021

Heltid

2,6

1,2

Räddningspersonal i beredskap

3,1

3,8

2020

Jan-aug
2021

5

2

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)

14

13

- varav i utryckningsstyrka (heltid)

12

12

Sjukfrånvaro %

2020

Jan-aug
2021

Total sjukfrånvaro

3,64

2,14

33,67

42,53

Sjukfrånvaro 29 år och yngre

3,07

0,62

Sjukfrånvaro 30–49 år

2,68

2,02

Sjukfrånvaro 50 år och äldre

5,06

2,86

10,16

7,25

Sjukfrånvaro män

2,49

1,19

Personalkostnader, tkr

2020

Jan-aug
2021

Direktion

204

114

Revision

60

32

3 136

1 998

Räddningstjänst

53 987

36 480

Skyddsavdelning

3 405

2 530

Larmcentral

6 217

4 658

67 009

45 812

Anställda
Total personal

Kvinnor

Förtroendevalda - Direktion/Revision

Personalomsättning %

Pension
Pensionsavgångar

Långtidsjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro kvinnor

(inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. pensionskostnader)

Stab

Totalt
1

Två vakanser fanns under 2020 som är tillsatta 2021.
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Måluppföljning
Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet,
mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål som fastställts i handlingsprogrammet för perioden
2020–2023 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för
sin verksamhet motsvarande period.
Måluppfyllelsen delas in i tre kategorier, målet uppnått, målet delvis uppnått samt målet ej uppnått. För
bedömningen målet uppnått måste målet vara minst 95 % uppfyllt och för delvis uppnått måste målet
vara till minst hälften uppfyllt. Uppföljning av målen presenteras i delårsbokslut och årsredovisning.
Måluppfyllelsen för perioden anses vara god men det finns fortfarande några mål som är delvis uppfyllda
och bland annat är kopplade till rutiner som har arbetats fram under året. De mål som inte uppnås under
perioden är helt beroende av de restriktioner som pandemin medfört.

Förebyggande verksamhet
Säkerhetsmål

Prestationsmål

Resultat

Måluppfyllelse

Målet uppfyllt.

1. Den enskilde skall genom effektiv
tillsyn och information erhålla
största möjliga trygghet gentemot
brand och explosion. (olyckor)

152 tillsyner (76%) är
genomförda vilket är mer
1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur än ett normalår. Färre
fördelning och prioritering av
extern-utbildningar gör
tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall
att mer tid läggs på
göras till 100% på prioriterade objekt. tillsyner.
1b. Upprätthålla kompetensen hos de
som arbetar med förebyggande
brandskydd. Kompetenskraven anges
i tillsyns-planen.

Målet uppfyllt.
100 % har Tillsyn A
Målet ej uppfyllt.

1c. Personal i utryckningsstyrkan skall
sammanlagt genomföra minst 30
verksamhetsbesök per år enligt
framtagen mall.

På grund av rådande
restriktioner har endast
två verksamhetsbesök
varit möjliga att
genomföra under
perioden.
Målet uppfyllt.

1d. 100 % av kända tillbud och
bränder på skolor som är relaterade
till barn och ungdomar följs upp.

De fyra fall som kommit
till förbundets kännedom
har följts upp på det sätt
berörda parter bedömt
lämpligt i det aktuella
fallet (möte med berörda
elever, polisanmälan
etcetera).
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Säkerhetsmål

Prestationsmål

Resultat

Måluppfyllelse

Målet delvis uppfyllt.
Förbundet ska upplysa
om vikten av
brandvarnare i hemmet
via förbundets
informationskanaler.
Förbundet har under året
utvecklat ytterligare
informationsvägar med
hjälp av QR-koder där
invånarna kan ta del av
brandskyddsinformation
på ett enkelt och tydligt
sätt.

2. Antalet bostadsbränder skall
minska.

2a. Andelen fungerande brandvarnare
och släckutrustning i bostäder ska
öka. Vid inträffade bostadsbränder
skall minst 85% av bostäderna ha haft
fungerande brandvarnare.

Tyvärr finns det i
dagsläget inget bra sätt
att få ut statistik över
fungerande brandvarnare
i hemmet från
verksamhetssystemet.
Målet uppfyllt.

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

En enkel inventering av
brandskyddet har gjorts
av Larmtekniker i
samband med deras 209
ordinarie besök i
bostäder med anledning
av trygghetslarm. Bland
annat kan noteras att
fungerande och uppsatta
brandvarnare (eller
motsvarande) har funnits
i fler än 90% av
bostäderna och i tre fall
bedömts som så allvarliga
brister att samordnare/
socialförvaltning
meddelats. Prognos för
hela året är att 200–250
bostäder kommer att
besökas.
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2c. Vid varje bostadsbrand skall
räddningstjänsten göra
dokumenterade efterbesök när
människor skadats eller stora värden
förstörts.

Målet uppfyllt.
En rutin för att följa upp
dokumenterade
efterbesök har skapats
och införts under året.
Ingen uppföljning gjord
för perioden.

3. Människor som bor och vistas
inom räddningstjänstområdet kan
erbjudas utbildning inom
brandskydd och övriga delar av
räddningstjänstförbundets
kompetensområde.

Avslutande BUSE
genomförs under hösten
om restriktionerna
tillåter.
3a. Medverka till att varje skola med
grundskoleelever regelbundet
utbildar alla ungdomar (elever) i
årskurs 2 och 5.

Förbundet arbetar med
att utveckla BUSE i
kommunerna med RiBstationer.
Målet ej uppfyllt.

På rund av rådande
restriktioner och minskad
efterfrågan har endast 23
av 53 planerade
utbildningstillfällen
3b. Minst 1500 personer ska årligen få genomförts och 393
utbildning kring brandsäkerhet.
personer utbildats.

Operativ verksamhet
Säkerhetsmål

Prestationsmål

Resultat

Måluppfyllelse

Målet uppfyllt.
Samtliga larm
kontrollerade under
vecka 14–16 (177 larm).
Två avvikelser har
noterats, både med
godtagbara förklaringar.

1. Räddningstjänsten skall
genomföra räddningsinsats inom
godtagbar tid och på ett effektivt
sätt i de fall där den enskildes egen
förmåga ej räcker till.

Samtliga larm
kontrollerade under
1. Vid pågående insats kan
vecka 29-31 (105 larm).
beredskapsstyrkorna omfördelas. I
medlemskommunernas tätorter skall Tio avvikelser har
noterats i svarstider. I nio
beredskapen organiserats så att
av dessa berodde
annan insatsstyrka kan komma till
avvikelsen på
tätortens brandstation snarast
möjligt, dock senast inom 30 minuter. översvämning i flera
fastigheter vilket förklarar
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de långa svarstiderna, då
man får ta dem i tur och
ordning utifrån en
prioritering. Den tionde
avvikelsen berodde på en
brand i terräng som var
mycket svårtillgänglig.

2. Räddningsinsatserna skall utföras
på ett tryggt och säkert sätt och
med rätt kompetens.

Målet uppfyllt.
2. Övningar och kompetensutbildning
genomförs i planerad omfattning.

Inga avvikelser
rapporterade.
Målet uppfyllt.

3. Följa upp och ta till vara på
erfarenheter från inträffade
händelser.

3a. Alla dödsolyckor skall följas upp.

Under perioden har tre
dödsolyckor inträffat,
dessa har rapporterats
och följts upp enligt
framtagen rutin.
Målet uppfyllt.

3b. En årlig statistik för inträffade
händelser skall tas fram.

Resultaten presenteras
under RTJ-avdelningens
nyckeltal.
Målet uppfyllt.

3c. Varje år skall minst åtta händelser
utredas.

Nio händelser har
utvärderats/utretts under
perioden
Målet uppfyllt.

4. Utrustning och fordon vårdas så
att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet
kan upprätthållas.

4. Alla fordon och utrustning ska vara
kontrollerade och godkända. Antalet
avvikelser pga. bristande underhåll
ska vara ”0”.

Inga avvikelser
rapporterade och inga
tillbud gällande fordon
eller utrustning har
rapporterats.
Målet uppfyllt.

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

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

Detta sker kontinuerligt
inom RRB som dagligen
hanterar 20–30 larm på
Räddningscentralen för
RRB och dessutom sker
löpande utbildning och
övning inom området
Ledning.
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Larmcentral
Inriktningsmål

Prestationsmål

Larmcentralen bör fortsätta arbetet
med att knyta till sig fler kommunala
fastigheter/ verksamheter när det
gäller automatiska brandlarm och
tekniska larm.

Dialogmöten med
medlemskommunernas
fastighetsavdelningar för att kartlägga
eventuella larm som inte är knutna till
Larmcentralen.

Larmcentralen bör ha möjlighet
utifrån kommunernas önskemål,
även bevaka kommunernas objekt
och fastigheter via
kamerabevakning.

Dialogmöten med
medlemskommunernas
säkerhetssamordnare för att öka
medvetenheten kring möjligheterna
med kameraövervakning. Antalet
kameraövervakade objekt bör öka
över tid.

Resultat

Måluppfyllelse

Målet uppfyllt.
Larmcentralen har 98 %
av kommunernas larm.
Kvarstående 2 % avser
kommunala
fastighetsbolag.
Ingen uppföljning gjord
för perioden.
Ingen av
medlemskommunerna
använder sig av denna
teknik idag.
Målet delvis uppfyllt.
Larmcentralen ska öka antalet
nattillsyn med kamera för brukare
som har trygghetslarm inom
medlemskommunerna.

Dialogmöten med
medlemskommunernas socialtjänst

Larmcentralen ska arbeta
förebyggande hos brukare med
trygghetslarm.

Trygghetskontroll genomförs i
samband med installation av
trygghetslarm.

Det har tyvärr varit lågt
intresse från våra
medlemskommuner för
denna tjänst och i
dagsläget finns fyra
kameror inkopplade.
Målet uppfyllt.
Under perioden är 209
brandriskkontroller
genomförda.
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Ekonomisk redovisning
Resultat
Periodens resultat uppgår till 3,0 mkr (2,1 mkr) vilket är 3,0 mkr (2,1 mkr) bättre än budgeterat.
Överskottet beror främst på reavinster för försäljning av anläggningstillgångar, lägre kostnader för inköp
och lägre personalkostnader då förbundet haft färre larm under perioden.
Årets prognos är fortfarande osäker då verksamheten påverkas till viss del av pandemin, men under
förutsättning att den externa utbildningsverksamheten ökar under resterande del av året och att inga
längre mer omfattande larm tillkommer är prognosen är ett överskott på 270 tkr. I prognosen räknas en
reavinst på 275 tkr in som avser försäljning av anläggningstillgångar samt 60 tkr för orealiserade
värdeförändringar på kortfristiga placeringar. Prognosen förutsätter även att semesterlöneskulden inte
ökar mer än budgeterat samt att inga större underhålls- eller reparationskostnader tillkommer under
året.
Placerade medel
Under 2020 arbetades en placeringspolicy fram i förbundet för att kunna göra kortsiktiga placeringar av
kapital som inte används i den dagliga driften, så kallad överlikviditet.
Tillsammans med rådgivare från Nordea har totalt 3 mkr placerats i nedanstående portfölj där allt kapital
är klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen är dessa värderade till verkligt värde och
periodens orealiserade värdeförändring, 158 tkr, är tillgodoförd periodens resultat.
Anskaffningsvärde

Marknadsvärde
2021-08-31

Total utveckling
2021-08-31

525

526

1

50

68

18

125

164

39

1 050

1 048

-2

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global

475

597

122

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global

700

711

11

Placerade medel, tkr
Nordea Swedish Bond Stars A
Nordea Klimatfond
Nordea Institutionella Aktiefonden Sverige (icke-utd)
Nordea Institutionella Räntefonden långa placeringar, SEK
icke-utd

Nordea Asian Stars A
Totalt

75

74

-1

3 000

3 188

188

Pensionskostnader
I posten verksamhetskostnader ingår förbundets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som
avser värdesäkring av pensionsskulden redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.
Budgeten 2021 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2019. Under 2021 har
pensionskostnaderna påverkats av det beslut som SKR tog den 23 april 2021 om att anpassa RIPS till nytt
livslängdsantagande. KPA räknar med att kostnadsökningen blir 3,1 % på ansvarsförbindelsen och 5,4 %
på avsättningen. Kostnadsökningen ger mindre effekt på åtaganden som inte är livsvariga, exempelvis RSAP för brandmän i utryckningstjänst. Med anledning av förändringen beställde förbundet en ny prognos
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från KPA och i tabellen nedan presenteras pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos
den 31 augusti 2021.
Prognosen visar att förbundets pensionskostnader 2021 beräknas bli 1,3 mkr lägre än budgeterat.
Pensionskostnader, tkr
Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL
Skuldförändring exkl. särskilda beslut
Skuldförändring särskilda beslut
Finansiell kostnad

2021-08-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2024-12-31
1 535

2 290

2 337

2 371

2 378

2 381

613

963

1082

1118

1171

1 234

1 242

1216

-2728

-3 969

-3426

-2 329

0

0

0

0

0

0

779

980

1 514

1 715

1 752

1 909

Utbetalningar ansvarsförbindelse

2 276

3 383

3 277

3 181

3 089

2 878

Utbetalningar exkl. särskilda beslut

1 769

2 817

6 227

7 233

7 099

6 517

0

0

0

0

0

0

8 214

11 648

11 709

11 649

12 063

12 590

Utbetalningar särskilda beslut
Totalt

I balansräkningen finns en avsättning för upparbetad pensionsskuld på 61,3 mkr (58,3 mkr). I samband
med årsbokslut regleras upparbetad pensionsavsättning med motsvarande fordran mot
medlemskommunerna för att på sikt finansiera kommande pensionsutbetalningar.
Förbundets upparbetade pensionsskuld i ansvarsförbindelsen (pensionsavsättning intjänad till och med
1997-12-31) uppgår till 40,6 mkr vid beräkningstidpunkten. Denna pensionsskuld kommer att sjunka
med 9,3 mkr enligt KPA:s prognos fram till och med 2025.
Beräkningstidpunkt

2021-08-31

2021-12-31

2022-12-31

2023-12-31

2024-12-31

2025-12-31

Ansvarsförbindelse

40 583

39 579

37 320

35 234

33 146

31 294

Avsatt till pensioner exkl. särskilda
beslut

61 332

61 507

60 292

58 038

56 364

55 944

Soliditet
Soliditeten för förbundet är god och uppgick den 31 augusti 2021 till 34 % vilket är en ökning från den 31
dec 2020 då soliditeten uppgick till 28 %.
Likviditet
Förbundets kassalikviditet är god då medlemskommunerna betalar in sina medlemsbidrag i förskott för
nästkommande kvartal. Av årets investeringsbudget på 13,1 mkr har 3,1 mkr påverkat likviditeten.
Kassalikviditeten uppgår till 148 % den 31 augusti 2021 vilket är en ökning jämfört med den 31 december
2020 (115 %).
Balanskravsresultatet – Bedömning utifrån helårsprognos
Periodens resultat uppgår till 3 mkr och från det ska realisationsvinster på 275 tkr samt orealiserade
vinster på kortfristiga placeringar 158 tkr räknas bort, vilket innebär att förbundets balanskravsresultat
för perioden är positivt.
Förbundet har inte något balanskravresultat att återställa från tidigare år.
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Årets prognos är fortfarande osäker då pandemin påverkar delar av verksamheten. Förbundet har lägre
intäkter för externutbildningar samt färre antal larm under perioden som påverkar personalkostnaderna.
Om det inte blir några större mer omfattande händelser under resterande del av året räknar förbundet
med ett positivt resultat på 270 tkr med realisations- och orealiserade vinster inräknat.
(tkr)
Periodens resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2021-08-31
3 024
-275
0
0
-158

Prognos 2021
270
-210
0
0
-60

2 591
0
0
2 591

0
0
0
0
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Driftredovisning
(tkr)

Utfall
2021-08-31

Stab

-10 900

-11 998

-144

Revision
Räddningstjänst
Skyddsavdelningen
Larmcentral
Verksamheternas nettokostnader
Medlemsbidrag
Resultat

Utfall
2020-08-31 Budget 2021

Prognos
2021

Avvikelse
2021

-18 282

-16 922

1 360

-126

-279

-279

0

-45 723

-45 328

-72 328

-72 118

210

-1 887

-2 219

-2 707

-2 707

0

417

523

0

0

0

-58 237

-59 149

-93 595

-92 025

1 570

61 261

61 215

93 595

92 295

-1 300

3 024

2 066

0

270

270

Kommentar till driftredovisning
Verksamhetens intäkter
Tidigare år har budgeten för de så kallade onödiga larmen samt hisslarm inte varit realistisk vilket gjorde
att budgeten för 2021 justerades ner. Efter augusti uppgår intäkterna till 64 % och följer budget.
Under perioden har förbundet sålt två personbilar, en släckbil samt två kärror där den totala reavinsten
uppgår till 275 tkr.
På grund av rådande pandemi har den externa utbildningsverksamheten inte fått in de intäkter som
förväntats. Förbundet erbjuder digitala utbildningar, men efterfrågan har även den minskat. För att
Skyddsavdelningen ska komma upp i det intäktskrav som är budgeterat har antalet tillsyner ökat vilket
gör att totalt sett så uppnår avdelningen endast 48 % av intäktsbudgeten.
Verksamhetens kostnader
Personalkostnaderna utgör den enskilt största posten i förbundets budget och uppgår till 64 % (exklusive
pensionskostnader). Årets avtalsrörelse startades upp tidigt och årets löneökningar var helt klara under
maj månad. Under sommarmånaderna har kostnaderna för både semesterlöner samt kostnader för
vikarier ökat och utfallet till och med augusti ligger på en bra nivå. Om inga längre sjukfrånvaroperioder,
större och mer omfattande händelser samt att semesterlöneskulden inte ökar mer än budgeterat
kommer personalkostnaden inte överstiga budget vid årets slut.
Under året har kostnaden för företagshälsovården ökat med anledning av fler
nyanställningsundersökningar för RIB-personal och semestervikarier. Pandemin har även påverkat
kostnaderna då en smittskyddsavgift tas ut från leverantören. Prognosen är att kostnaderna kommer att
överstiga budget med 100 tkr.
Hittills så är kostnaderna för fordon och teknisk utrustning enligt budget, men för att en nollprognos ska
kunna hållas krävs det att inga oförutsedda underhålls- eller större reparationskostnader tillkommer
utöver budgeterat. Övriga inköp ligger något lägre än budget för perioden.
Avskrivningskostnaderna är baserade på att upprättad investeringsplan följs. Under året har några
investeringar försenats och inte kunnat genomföras enligt planen vilket medför att
avskrivningskostnaderna kommer bli cirka 400 tkr lägre än budgeterat.
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Räddningsregion Bergslagen
Kostnaden för Räddningsregion Bergslagen (RRB) uppgår till 1,2 mkr för året och delfinansieras av de
tjänster förbundet bistår med, cirka 720 tkr. Inför 2021 har förbundet även fått ökad finansiering från
medlemskommunerna genom det statliga bidrag de erhåller för utökad systemledning (4,50
kr/invånare).
I samband med RRB:s delårsbokslut per den 31 juli 2021 prognostiseras ett överskott på totalt 757 tkr
varav 95 tkr avser Bergslagens Räddningstjänst. Intäkterna för de tjänster förbundet bistår ligger något
högre än budgeterat för perioden.
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Investeringsredovisning
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till totalt 13,1 mkr, varav 4,4 mkr är överfört från 2020. Under
perioden har 3,1 mkr (24 %) av investeringsbudgeten förbrukats.
Investeringsprojekt (tkr)

Budget
2021

Utfall
2021-08-31

Prognos
utfall 2021

Stab
IT-investeringar**
Fysisk träning**
Inventarier övrigt

500
160
200

160

500
160

Summa Stab

860

160

660

2 350
4 500
1 000
1 050
650
100
100
50
400
2 000

2 350

2 350
4 500
1 000
1 026
650
100
100
50
400

12 200

2 969

10 176

Skyddsavdelningen
Skyddsavdelningen**

30

8

10

Summa Skyddsavdelningen

30

8

10

13 090

3 137

10 846

Räddningstjänst
Utryckningsfordon Storfors**
Utryckningsfordon Degerfors
Ledningsfordon**
2 beredskapsfordon inklusive utrustning**
Rökskydd
Övningsplats Kristinehamn
Övningsplats Karlskoga
Övningsplats Filipstad
Utryckningsmaterial/Teknikutrustning
Kristinehamns station*
Summa Räddningstjänst

Totala investeringar

526
22
72

* Separat beslut KHN Station 2 mkr
** Inklusive överfört från 2020

Kommentar till investeringsredovisning
Den nya släckbilen (2020 års investering) har levererats till Storfors och har tagits i bruk under mars.
Kostnaden uppgår till totalt 4 mkr, där 2,5 mkr betalats i år.
En ny släckbil till Degerfors är upphandlad och leverans beräknas ske i slutet av året.
Ett av beredskapsfordonen är levererad i början av maj och upphandling av ytterligare fordon kommer
att ske så fort de modellerna för beredskaps- och ledningsfordon förbundet har behov av finns att
upphandla.
Prognosen för året är att 10,9 mkr kommer att förbrukas, exklusive den investering som avser
Kristinehamns kommun (2 mkr) där en utredning pågår och separat investeringsbeslut krävs.
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Resultaträkning
(tkr)

Not

2021-08-31

2020-08-31

Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 2021

Verksamhetens intäkter

2

13 904

13 065

20 782

20 782

0

Verksamhetens kostnader

3

-69 070

-69 002

-108 652

-108 112

540

4, 9

-2 598

-2 638

-4 400

-4 000

400

-57 764

-58 574

-92 270

-91 330

940

Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsbidrag

5

61 261

61 215

93 595

92 295

-1 300

Statsbidrag

6

5

260

91

52

-39

3 502

2 901

1 416

1 017

-399

Resultat före finansnetto
Finansiella intäkter

7

158

0

0

60

60

Finansiella kostnader

8

-636

-836

-1 416

-807

609

3 024

2 065

0

270

270

Periodens resultat
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Balansräkning
(tkr)

Not

2021-08-31

2020-12-31

33 764

33 237

33 764

33 237

59 311

59 311

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

9

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Fordran medlemskommuner

10

Kortfristiga fordringar

11

Summa fordringar

8 510

29 179

67 821

88 490

Kortfristiga placeringar

12

3 188

2 531

Kassa och bank

13

23 095

20 996

127 868

145 255

-43 018

-39 994

-3 024

-386

15

-61 332

-59 311

16

-23 518

-45 950

-127 868

-145 255

40 583

40 188

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

14

Därav delårsresultat/årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt

17

Beräkning från KPA 2021-08-31
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Finansieringsanalys
(tkr)

Not

2021-08-31

2020-12-31

3 024

386

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för gjorda av- och nedskrivningar

4, 9

2 598

4 020

Justering för rörelsekapitalets förändring

18

1 746

3 139

7 368

7 545

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

20 669

-495

-22 432

7 455

5 605

14 505

-3 137

-5 986

289

354

-2 849

-5 632

Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran

0

0

Medel från finansieringsverksamhet

0

0

2 756

8 873

23 527

14 654

26 283

23 527

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Medel från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

9

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

12, 13
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Noter
Not 1 – Redovisningsprinciper
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska gen en rättvisande bild över Bergslagens Räddningstjänst
finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala
redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) och god redovisningssed.
Grundläggande redovisningsprinciper
Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.
Utställda kundfakturor, överstigande 5 tkr, efter den 31 augusti som avser redovisningsperioden har bokförts som
tillgång och tillgodoförts på periodens resultat.
Skulder har tagits upp till bokfört värde.
Leverantörsfakturor och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har bokförts som
skuld och belastat periodens resultat.
En periodiserad kostnad gällande löner för räddningspersonal i beredskap (RiB), övriga timlöner, ersättningar för övertid
finns bokad som interimsskuld. Skulden som är uppbokad för semesterlöneskuld och okompenserad övertid avser saldo
per den 31 december 2020.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen.
De påslag som använts är följande:
Arbetsgivaravgifter enligt lag
Avtalsförsäkringar
Kollektivavtalad pension
Summa sociala avgifter

31,42 %
0,03 %
8,70 %
40,15 %

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt har redovisats i
verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som kortfristig skuld och ingår i
verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %.
Kortfristiga placeringar har värderats till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar har belastat periodens
resultat.
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med
anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på minst ett
halvt prisbasbelopp exklusive moms.
De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som åsattes
inventarierna.
Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag,
avskrivningar och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när
anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Bergslagens
Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).
Brand- och räddningsfordon
Bilar och andra transportmedel

20 år
7–10 år
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Maskiner
Inventarier

5–10 år
5–10 år

Not 2 - Intäkter (tkr)

2021-08-31

2020-08-31

Tillsyner och tillstånd

486

241

Trygghetslarm

7 527

7 418

Automatlarm (onödiga larm och hisslarm)

1 147

1 187

Tekniska larm (årsavgifter)

1 867

1 717

518

523

1 545

1 069

- varav RRB

612

279

Externutbildning
Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier
Övriga intäkter

149
275
390

122
354
434

13 904

13 065

2021-08-31

2020-08-31

-45 725
-7 666
-112
0
-706
-5 360
-1 237
-995
-679
-338
-6 252
-69 070

-45 233
-8 534
-87
0
-347
-5 430
-1 055
-1 086
-659
-303
-6 268
-69 002

Not 4 - Avskrivningar och upp- eller nedskrivningar (tkr)
Planmässiga avskrivningar
Utrangeringar
Summa av- och nedskrivningar

2021-08-31
-2 598
0
-2 598

2020-08-31
-2 637
0
-2 637

Not 5 - Kommunala medlemsbidrag (tkr)
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa kommunala medlemsbidrag

2021-08-31
17 283
21 648
7 585
4 997
6 887
2 860
61 261

2020-08-31
17 262
21 579
7 689
4 952
6 856
2 877
61 215

Not 6 - Statsbidrag (tkr)
MSB
Försäkringskassan
Summa statligt bidrag

2021-08-31
0
5
5

2020-08-31
0
260
260

Not 7 - Finansiella intäkter (tkr)
Orealiserade värdeförändringar på kortfristiga placeringar
Summa finansiella intäkter

2021-08-31
158
158

2020-08-31
0
0

Hyror
Försäljning av verksamhet

Summa intäkter
Not 3 - Kostnader (tkr)
Personalkostnader
Pensionskostnader
Revision
- varav granskning för delårsrapport och årsredovisning
RRB
Lokalhyror
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Kostnader för transportmedel
Försäkringar
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader
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Not 8 - Finansiella kostnader (tkr)
Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader

2021-08-31
627
9
636

2020-08-31
825
11
835

Not 9 - Materiella anläggningstillgångar (tkr)
Ingående värde
Årets investeringar
Årets pågående investeringar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-08-31
75 926
3 137
-944
78 120

2020-12-31
71 793
4 133
1 853
-1 852
75 926

-42 689
-2 598
931
-44 356

-40 521
-3 991
1 823
-42 689

Planenligt restvärde

33 764

33 237

Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Byggnadsinventarier i annans fastighet
Övriga maskiner och inventarier
Pågående investeringar
Planenligt restvärde

1 451
2 120
27 923
1 248
1 022
0
33 764

1 591
2 002
25 090
1 547
1 218
1 790
33 237

20

19

Not 10 - Långfristig fordran medlemskommuner (tkr)
Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad
pensionsskuld från och med 1998 som hanteras via upprättade
reverser.
- varav Kristinehamn
- varav Karlskoga
- varav Filipstad
- varav Hällefors
- varav Degerfors
- varav Storfors

2021-08-31

2020-12-31

59 311
16 361
20 117
7 759
5 318
6 662
3 095

59 311
16 361
20 117
7 759
5 318
6 662
3 095

Not 11 - Kortfristiga fordringar (tkr)
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld
Interimsfordringar
Summa kortfristiga fordringar

2021-08-31
1 450
448
4 322
2 289
8 510

2020-12-31
18 705
1 411
5 189
3 874
29 179

Ingående av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)
Maskiner och inventarier
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Not 12 - Kortfristiga placeringar (tkr)
Nordea Swedish Bond Stars
Nordea Klimatfond
Institutionella Aktiefonden Sverige
Institutionella räntefonden långa placeringar

2021-08-31

2020-12-31

525

450

50

50

125

100

1 050

1 000

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A

475

475

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global Fund A growth (SEK)

700

425

75

0

Nordea Asian Stars A
Orealiserad värdereglering från föregående år

31

0

158
3 188

31
2 531

Not 13 - Kassa och bank (tkr)
Nordea

2021-08-31
23 095

2020-12-31
20 996

Not 14 - Eget kapital (tkr)
Ingående eget kapital
Återställande av eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital

2021-04-30
-39 994
0
-3 024
-43 018

2020-12-31
-39 609
0
-386
-39 994

Not 15 - Avsättningar (tkr)
Pensionsavsättningar
- varav förmånsbestämd ålderspension (FÅP)
- varav särskild avtalspension
- varav pension till efterlevande
- varav PA-KL och äldre avtal
Löneskatt på pensionsavsättningar
Summa avsättningar

2021-08-31
-49 358
-13 397
-35 803
-108
-50
-11 974
-61 332

2020-12-31
-47 731
-10 928
-36 719
-30
-54
-11 580
-59 311

-59 311

-55 818

-3 790
-403
-376
-2 135
-792
-111
27

-6 072
-576
-960

1 769

2 579

-61 332

-59 311

99%

99%

Orealiserad värdereglering vid periodens slut
Summa kortfristiga placeringar

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning inklusive särskild löneskatt
Nya förpliktelser under året
- varav ränteuppräkning
- varav basbeloppsuppräkning
- varav ändrat livslängdsantagande i RIPS
- varav nyintjänad pension
- varav pension till efterlevande
- varav övrig post
Årets utbetalningar
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad

-4 549
-1
14
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Not 16 - Kortfristiga skulder (tkr)
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupen arbetsgivaravgift
Löneskatteskuld
Avgiftsbestämd ålderspension
Övriga interimsskulder
Summa kortfristiga skulder

2021-08-31
-1 253
-1 515
-2 773
-3 178
-2 389
-420
-1 728
-10 261
-23 518

2020-12-31
-3 621
-1 406
-4 427
-4 454
-1 422
-542
-2 232
-27 845
-45 950

Not 17 - Ansvarsförbindelser

2021-08-31

2019-12-31

-40 188
0
-227
-347
2 276
0
-2 009
0
-88
-40 583

-41 739
0
-345
-849
3 559
0
0
0
-813
-40 188

2021-08-31
2 021
-275
1 746

2020-12-31
3 493
-354
3 139

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder
eller avsättningar
Ingående ansvarsförbindelse
Försäkring IPR
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar
Ändring av diskonteringsränta
Ändrat livslängdsantagande i RIPS
Aktualisering
Övrig post
Utgående ansvarsförbindelse
Not 18 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr)
Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar
Summa justering för rörelsekapitalets förändring
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VERKSAMHETERNA
Förbundsstab
Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en
sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben
ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet.
Årets verksamhet
Samarbetet med Karlskoga kommuns IT-avdelning startades upp under slutet av 2020 och under 2021
har arbetet med våra stationers påbörjats.
Arbetet med att ta fram en gemensam grafisk profil för förbundet påbörjades under 2020, men
samarbetet med dåvarande leverantör avbröts. Ett samarbete med ny leverantör har inletts och arbetet
pågår fortfarande.
Ett arbete med att se över förbundets styrande dokument påbörjades under våren och beräknas vara
klart under hösten.
Prognostiserat resultat
Budgeten för pensionskostnaderna 2021 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2019.
Under 2021 har pensionskostnaderna påverkats av det beslut som SKR tog den 23 april 2021 om att
anpassa RIPS till nytt livslängdsantagande. KPA räknar med att kostnadsökningen blir 3,1 % på
ansvarsförbindelsen och 5,4 % på avsättningen. Kostnadsökningen ger mindre effekt på åtaganden som
inte är livsvariga, exempelvis R-SAP för brandmän i utryckningstjänst. Med anledning av förändringen
beställde förbundet en ny prognos från KPA och prognosen beräknas bli 1,3 mkr lägre än budgeterat.
Den minskade kostnaden kommer att regleras mot den del i medlemsbidraget som kommunerna betalar
in för pensionskostnader.
Nyckeltal
Förbundsstaben har inga nyckeltal att rapportera.
Framtid
Inom förbundsstaben finns uppdraget att se över arkivhantering och möjligheten att införa E-arkiv.
Under hösten kommer arbetet med att bygga upp ett intranät påbörjas.
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Räddningstjänst
Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att
hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även
ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner.
Årets verksamhet
I Karlskoga och Kristinehamn har två brandman pool tillsatts permanent från och med 1 januari 2021
efter en provperiod under 2020 där det visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt med minskade kostnader
vid sjukdom, semester eller annan kortare frånvaro. Ytterligare positiva effekter är att varje skiftlag har
en extra brandman vilket ger att man ofta är en extra person i utryckningsstyrkan (1+5 i
Kristinehamn och 1+6 i Karlskoga) som är till fördel vid insatser och det gagnar även förbundet i stort för
transporter, övningsverksamhet, underhåll och annat väsentligt arbete.
Efter en provperiod och utvärdering så har ändringen av förbundets insatsledarsystem genomförts.
Under första kvartalet 2021 beslutade direktionen om ändringen i handlingsprogrammet och numera så
finns bara en Insatsledare i beredskap för förbundet. Det är sex personer som försörjer denna
funktion där två utgår från Kristinehamn och fyra utgår från Filipstad. Vid framtida rekryteringar till
denna funktion kommer tjänstgöringsplatsen att styras till antingen Kristinehamn eller Karlskoga.
Den nya släckbilen har levererats till Storfors och har tagits i drift. Nu pågår byggnation av nästa släckbil
som ska till Degerfors och förhoppningsvis blir den klar för levereras innan årsskiftet 2021/2022.
Station Lesjöfors kommer inför sommaren att få en förmågehöjning då terrängfordonet som tidigare
varit placerad i Filipstad flyttas till Lesjöfors. Förflyttningen görs framför allt av strategiska skäl men det
finns även en stor kompetens avseende terrängfordon hos personalen i Lesjöfors.
Ett skiftlag i Karlskoga har tagit fram en arbetsmodell för erfarenhetsåterföring och utveckling av det
operativa arbetet. Modellen bygger på AAR-konceptet (After Action Review) och det kommer att
implementeras i hela förbundet framöver för att få en mer lärande och utvecklande organisation.
Ett arbete pågår med att anpassa förbundets förmåga att hantera kemikalierelaterade olyckor. Den
befintliga lastbil med utrustning som står placerad i Karlskoga kommer att utgå och ersättas av
släpkärror med utrustning. Förbundet kommer att ha två släpkärror, en i Karlskoga och en i Kristinehamn
och därmed ha samma förmåga på de två heltidsstationerna.
Generellt upplevs det i förbundet att Räddningsregion Bergslagen fungerar mycket bra och att man får
det stöd som man behöver på olycksplats.
STÖRRE HÄNDELSER

Under perioden januari-augusti 2021 har BRT haft 24 större händelser som inneburit ganska stora
personella insatser (insats som krävt minst 30 personaltimmar totalt).
Dessa insatser har under perioden bestått av 15 brand i byggnad (3 i Filipstad, 3 i Kristinehamn, 2 i
Karlskoga, 2 i Storfors, 1 i Degerfors, 1 i Kumla, 1 i Laxå, 1 i Lindesberg och 1 i Örebro). Personskador har
rapporterats vid en av dessa bränder.
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Vidare har det inträffat 2 mark-och skogsbränder; Hällefors (avbränd yta på ca 20 000 kvm) och Storfors
(avbränd yta på ca 60 000 kvm) 2 drunkningar, båda med dödlig utgång, en trafikolycka i Hällefors
och totalt 4 larm gällande översvämning/vattenläcka i Degerfors, Filipstad, Hällefors och Karlskoga.
27 personer har avlidit i samband med larm som BRT varit inblandade i (sjukvårdsrelaterade
larm, drunkning, trafikolycka och arbetsplatsolycka).
ÖVRIGA HÄNDELSER

I mitten av januari inträffade en arbetsplatsolycka i Persberg utanför Filipstad med dödlig utgång där en
chaufför ramlade ner i en lossningsficka och klämdes/kvävdes. Styrkor från Filipstad och Kristinehamn
larmades till platsen men mannens liv kunde inte räddas.
En tragisk trafikolycka inträffade mellan Karlskoga och Degerfors den 23 april på länsväg 205. Två
personbilar frontalkolliderade och tre personer omkom, totalt färdades fyra personer i de båda bilarna.
BRT:s personal erbjöds stödjande samtal efter olyckan.
BRT var involverad i den tragiska flygolycka som inträffade på Örebro flygplats den 8 juli där nio
personer förolyckades.
Prognostiserat resultat
Inför 2021 har budgeten för de så kallade onödiga larmen och hisslarm justerats till en rimlig nivå och
intäkterna uppgår till 64 % för perioden. Hittills så är kostnaderna för fordon, verkstäder och teknisk
utrustning enligt budget, men för att prognosen ska kunna hållas krävs det att inga oförutsedda
underhålls- eller större reparationskostnader tillkommer utöver budgeterat.
Årets prognos är ett överskott på 210 tkr som avser realisationsvinst vid försäljning av
anläggningstillgångar. Prognosen förutsätter att inte allt för många längre och mer omfattande
larm tillkommer, att reparationskostnader ryms inom budget samt att inga längre sjukfrånvaroperioder
tillkommer under resten av året.
Nyckeltal
2017

2018

2019

2020

Jan-Aug 2021

1 440

1 503

1 309

1211

805

Brand i byggnad

157

163

140

169

116

Brand ej byggnad

182

195

156

135

97

Trafik

207

210

212

173

104

Automatlarm, ej brand

398

342

316

311

216

Hisslarm

54

61

58

30

12

IVPA larm

107

128

126

51

61

3

8

6

6

5

332

396

295

336

194

2017

2018

2019

2020

Jan-Aug 2021

Karlskoga

400

450

359

354

193

Kristinehamn

350

369

354

361

265

Antal larm (st.)
Varav:

Drunkning/tillbud
Övriga larm
Insats per stationsområde (st.)
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Filipstad

216

217

195

155

121

Degerfors

118

94

77

87

51

Hällefors

146

119

85

118

73

Storfors

63

74

82

67

39

Lesjöfors

134

162

127

50

39

11

18

30

19

10

-

-

-

14

14

Åtorp
Annat insatsområde i RRB

Framtid
Följande behöver räddningstjänstavdelningen arbeta vidare med:
•
•
•
•

Att den utryckande personalen blir mer delaktig i det olycksförebyggande arbetet.
Att få till ytterligare utökning av brandman pool heltid.
Fortsätta arbetet för att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet.
Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i
beredskap på våra stationer.

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning,
men förbundet får göra det bästa med de resurser som tilldelats.

Skyddsavdelning
Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder
samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder".
Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag".
I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.
Årets verksamhet
Pandemins fortsättning gör att skyddsavdelningens verksamhet fortsätter på tidigare inslagen väg. Det
innebär att ärendehantering sker som vanligt, tillsyner LSO/LBE utförs där så är möjligt och
externutbildning erbjuds uteslutande digitalt. Intresset verkar dock vara fortsatt svalt, att döma av
antalet anmälningar till erbjudna kurstillfällen.
Att externa utbildningar i digital form är här för att stanna, även om platsbundna utbildningar sannolikt
kommer att återkomma i viss omfattning om världen någon gång återgår till mer normala former, gör att
en satsning på att bygga en enkel filmstudio på stationen i Kristinehamn nu är i sitt slutskede. Den
kommer att innebära en avsevärd kvalitetsökning inte bara för kursdeltagare utan på olika sätt också bli
en arbetsmiljömässig förbättring för instruktörerna. Dessutom kommer filmstudion att kunna användas
vid intern utbildning, bland annat mot RIB-stationerna men även för att kunna producera filmklipp av
olika slag i egen regi.
En plan har arbetats fram för hur brandutbildning för skolelever (BUSE) ska bedrivas i förbundets
kommuner. Under en period har avslutningen av BUSE, under ledning av BRT, endast bedrivits i
Karlskoga och Kristinehamn, där heltidspersonal finns. Nu finns en plan för hur detta ska bedrivas i

Sida 32

Delårsrapport 2021-08-31

förbundets samtliga kommuner. Om planen faktiskt kommer att kunna genomföras beror helt på vilka
restriktioner med anledning av pandemin som ligger kvar i höst.
En informationskampanj för sommaren har genomförts. Under våren skapades tre korta
informationsfilmer där innehållet riktade sig mot livräddningsutrustning på badplats, brandsäkerhet på
campingplats samt eldning utomhus. Filmerna har publicerats på BRT:s Instagram-konto, med cirka 1000
följare, samt genom att QR-koder har anslagits runt om på förbundets badplatser, campingplatser och
grillplatser. QR-koden länkar genom skanning vidare till filmen på Youtube. Totala antalet visningar
uppgår till 2874 under juni-augusti, varav 875 visningar genom QR-kod - där tittaren alltså befunnit sig i
den miljö som filmen riktar sig mot. Som kuriosa kan nämnas att det varje dag mellan 23/6 - 16/8
skannats minst en QR-kod någonstans i vårt förbund.
Projektet med att Larmtekniker i samband med sina ordinarie uppdrag i bostäder där trygghetslarm finns
placerade också gör en översiktlig kontroll av brandskyddet är nu i gång. Kontroller
ifrån 209 bostadsbesök har registrerats och bland annat kan noteras att fungerande och monterade
brandvarnare (eller motsvarande) finns i fler än 90% av bostäderna samt att så allvarliga
brandskyddsbrister bedömts förelegat att kontakt med samordnare/socialförvaltning tagits i tre fall.
Prognostiserat resultat
Skyddsavdelningen har, med anledning av Covid-19, ställt in stora delar av den externa
utbildningsverksamheten. I dagsläget erbjuds digitala utbildningar, men efterfrågan är fortsatt låg. Detta
innebär betydligt lägre intäkter för skyddsavdelningen vilket kan resultera i ett underskott om
utbildningsverksamheten inte ökar under året.
Under perioden har fler tillsyner än planerat gjorts och förutsatt att fler tillsyner görs under resterande
del av året kan avdelningens totala intäktskrav bli något mindre än budget.
I dagsläget prognostiseras ett underskott på 130 tkr som helt beror på lägre intäkter för
utbildningsverksamheten.
Nyckeltal
2018
124

2019
82

2020

Jan-Aug 2021

Antal utbildningstillfällen (st.)

2017
120

172

233

Antal utbildade i någon form av
Brandutbildning (st.)

2 011

2 285

1 590

5894

393

180

170

135

191

152

475

428

311

362

216

62

31

56

56

44

1 886

5

0

Genomförda tillsyner LSO/LBE
(st.)
Övriga förebyggande ärenden,
Tillstånd, remisser, rådgivning
etcetera (st.)
Tillståndsärenden (st.)
Brandutbildning skolelever (st.)

2

1 405

1 400

0

63 inställda utbildningstillfällen

3

33 planerade utbildningstillfällen under jan-apr
1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen.
5
Inga avslutande BUSE genomförts på brandstationerna, vilket brukar vara 1400–1800 elever
4

Sida 33

Delårsrapport 2021-08-31

Framtid
Det digitala formatet har under pandemin tagit stora kliv framåt, och även efter återgång till ett mer
normalt läge förväntas en stor andel möten och utbildningar ske digitalt. Under hösten kommer den
studio som är under uppbyggnad i Kristinehamn av denna anledning att färdigställas och tas i bruk. I
första hand kommer studion att användas för digitala brandutbildningar mot allmänheten, och förväntas
höja upplevelsen för kursdeltagaren såväl som ge bättre arbetsmiljö för instruktören. Studion kan också
användas för interna utbildningar, främst mot RIB-stationer, och för att producera filmer för information
och liknande helt i egen regi.
En långsiktig ambition är att all skyddsavdelningens personal ska ha Förebyggande 2 eller motsvarande
utbildning.

Larmcentral
Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral
samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som
utalarmeringcentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i
första hand medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket
innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har.
Årets verksamhet
Den nya organisationen som trädde i kraft 11 januari har slagit väl ut och fungerar bra. De två tjänster
som innefattar poolpass har använts som ersättare för vakanser i schemat och de har även att täckt upp
ett flertal pass under semestermånaderna. Årets semestervikarier har fungerat väldigt bra och
larmcentralen kommer troligen att få behålla dem som timvikarier och även till nästa sommar. En
timvikarie har fått ett vikariat för ordinarie medarbetares tjänstledighet (6 månader).
Under året som gått har larmcentralen klarat sig bra från sjukskrivningar orsakade av Covid-19. Tre i
personalen har visat sig vara positiva vid testning. Eftersom dessa tre har antikroppar har de utsetts som
handledare till de nya semestervikarierna då det krävs under upplärning att man vistas nära varandra vid
larmborden.
Samtliga medlemskommuner har skrivit på trygghetslarmsavtal enligt nya taxe-modellen och
Länsstyrelsen har förlängt avtalet för larmcentralens bevakning av deras fältpersonal. 34 nya tekniska
larmkaraktärer har kopplats in under 2021 till LC från våra medlemskommuner.
Larmcentralen har under våren jobbat mycket med att få egna larm att synas och presenteras i
ledningscentralen Räddningsregion Bergslagens system. Arbetet är nu klart och fortsätter med att kunna
visa även egna dragna larm via Celabs system.
Samarbetsavtal för personlarm är skrivet och tjänsten kommer att kunna erbjudas våra
medlemskommuner.
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Under året har våra Larmtekniker utfört 209 brandriskkontroller i samband med ordinarie hembesök för
trygghetslarm.
Prognostiserat resultat
Larmcentralens resultat efter augusti uppgår till 417 tkr, vilket främst beror på lägre kostnader för inköp.
Personalkostnaderna ökade både med semesterlöner samt vikariekostnader under sommarmånaderna
och följer budget. I den nya taxe-modellen för trygghetslarm regleras eventuella överskott i slutet av
året gentemot våra medlemskommuner.
Prognosen för året är ett nollresultat.
Nyckeltal
2017

2018

2019

2020

Jan-Aug 2021

Tekniska larmpunkter

5 056

5 292

5 463

6 202

6 311

Trygghetslarm/år/
medlemskommun (st.)

2 524

2 562

2 523

2 587

2 608

Kristinehamn

706

711

688

696

727

Karlskoga

833

843

832

871

866

Filipstad

320

355

344

379

353

Hällefors

284

282

256

240

247

Degerfors

264

258

266

278

293

Storfors

117

113

124

123

122

varav:

Framtid
Larmcentralen erbjuder möjligheten att tillhandahålla personlarm/överfallslarm åt
medlemskommunerna som innefattar både programvara, mottagning och positionering.
Önskemål har inkommit om möjligheten att tillhandahålla GPS-larm som tillbehör till
Socialförvaltningen/hemtjänsten för dementa som försvinner från hemmet. GPS-larmen håller på att
funktionstestas och tillbehöret kommer inom kort att kunna erbjudas.
Den omorganisation som genomfördes i början av året kommer på sikt, av driftassistenter, säkra backup
för arbetet med personal, administration och larmteknik.
Larmcentralen har behov av att byta ut en del teknik, bland annat den så kallade Barco-väggen,
smartboard och även trygghetslarmen. På grund av att 2G nätet kommer kopplas ned behöver en ny typ
av trygghetslarm som stödjer 4G-tekniken köpas in. Utbytena av dessa larm kommer att pågå fram till
sommaren 2025.
Ett arbete har påbörjats när det gäller att bygga om och modernisera teknikstrukturen gällande
utalarmering för räddningstjänsten.
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Bergslagens
Räddningstjänstförbund
Revisorerna
Till
Kommunfullmäktige i
Degerfors, Filipstad,
Hällefors, Karlskoga,
Kristinehamns och Storfors
kommuner
Direktionen i Bergslagens
räddningstjänstförbund

Utlåtande avseende delårsrapport 2021
Revisorerna ska varje år i samband med granskning av delårsrapporten göra en
bedömning av om resultatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning.
Bedömningen ska avse både finansiella mål och verksamhetsmål. Kommunallagens krav
på att delårsrapporten ska behandlas i fullmäktige gäller även kommunalförbund.
Revisorerna Bergslagens räddningstjänst har översiktligt granskat förbundets
delårsrapport per 2021-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer
inriktad på analys än på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad
revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Delårsrapporten för 2021 visar ett resultat per 31 augusti på 3.1 mkr (2,1 mkr), vilket är
3,0 mkr (2,1 mkr) bättre än budget. Enligt helårsprognosen kommer förbundet att
redovisa ett mindre överskott för 2021 på 270 tkr.
Av delårsrapportens redovisning framgår att den prognostiserade måluppfyllelsen, både
avseende finansiella mål och verksamhetsmål, är god.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet, i allt
väsentligt, är förenligt med de finansiella mål direktionen fastställt i budget för 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning bedömer vi att det prognostiserade resultatet för
verksamhetsmålen, i allt väsentligt, är förenligt med de verksamhetsmål mål direktionen
fastställt i budget för 2021.
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Revisorerna i Bergslagens räddningstjänst

2021-10-21

Kristina Tjärnbro-Lämås
Ordförande
Kristinehamn

Tobias Isaksson
Vice ordförande
Karlskoga

Björn Nordenhaag
Degerfors

Ottfried Eickenrodt
Filipstad

Sture Beckman
Hällefors

Ingemar Olsson
Storfors

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2021, Bergslagens räddningstjänst. PwC.
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Deltagare
BERGSLAGENS RÄDDNINGSFÖRBUND 222000-0919 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-21 10:11:28 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: KRISTINA TJÄRNBRO LÄMÅS

Datum

Kristina Tjärnbro-Lämås
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-21 09:50:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Tobias Ingemar Isaksson

Datum

Tobias Isaksson
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-21 15:43:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJÖRN NORDENHAAG

Datum

Björn Nordenhag
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-21 09:30:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: OTTFRIED ADOLF GUSTAV W
EICKENRODT

Datum

Ottfried Eickenrodt
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-21 17:54:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: STURE BECKMAN

Datum

Sture Beckman
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-22 05:08:30 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Ingmar Olsson

Datum

Ingemar Olsson
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

 Signerat
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Granskning av
delårsrapport 2021
Bergslagens räddningstjänstförbund

Oktober 2021

Projektledare
Stina Björnram
Projektmedarbetare
Angelica Birgersson

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
Ja
upprättats enligt lagens krav
Inga avvikelser förekommer
och god redovisningssed?

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av direktionen
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja
Prognosen är att måluppfyllelsen är god.

1

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte och revisionsfrågor

3

Revisionskriterier

3

Granskningsresultat

4

Lagens krav och god redovisningssed

4

Iakttagelser

4

Bedömning

4

God ekonomisk hushållning

4

Iakttagelser

4

Bedömning

4

2

Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till medlemskommunernas fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-10-21 och
medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika
tillfällen.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

3

Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari –augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 3 mnkr. Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmäktige.
Årets prognostiserade resultat uppgår till 270 tkr, vilket är 270 tkr bättre än budget.
Förbundet själva anger att prognosen fortfarande är väldigt osäker då verksamheterna
är påverkade av pandemin. Förutsättningarna för att prognosern skall hållas är att den
externa utbildningsverksamheten ökar under resterande delen av året samt att inga
längre mer omfattande larm tillkommer. Andra förutsättningar till att prognosen hålls är
att semsterlöneskulden inte ökat mer än budget samt att inga större underhålls- eller
reparationskostnader tillkommer under året.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.
Av redovisningen framgår att samtliga 3 finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.
Av redovisningen framgår att samtliga av verksamhetsmålen kopplade till god
ekonomisk hushållning är uppfyllda utifrån delårsutfallet och den samlade prognosen för
året är att måluppfyllelsen kommer att vara god.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle förenligt med de finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt i budget 2021.

4

2021-10-21

Peter Aschberg
___________________________

Jan Nyström
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Bergslagens räddningstjänsförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan
från den 210908. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Information om ärendehantering från slutenvården 2021,
dnr KS 22/00009
Informationsunderlag
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga
Ärendet
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden
hemma utifrån patientens behov.
281 respektive 267 ärenden från slutenvården hanterades under 2019 och
2020. Föregående år, 2021 hanterades 314 ärenden en ökning med 15% mot
året innan. Det har lett till en hög arbetsbelastning på omsorgens personal i
samtliga led för att möjliggöra en god planering för en säker hemgång.
Statistiken hämtad från Life Care kan ha en viss fördröjning från några dagar
till en vecka det innebär att det kan finnas patienter som ännu inte redovisats
som inneliggande på sjukhus när data inhämtades 2022-01-02, se
rödmarkerade siffror i bilagan.
Koordinatorn beskriver att det är ett hårt tryck på kommunen gällande att ta
”hem” patienter, sjukhusen snabbar på utskrivningsprocessen. Riskbedömning
har gjorts av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen kopplat till minskningen
av vårdplatser på sjukhusen. Minskningen av vårdplatser innebär att fler svårt
sjuka skickas ut till kommunerna för att frigöra platser på sjukhus, hälso- och
sjukvården som bedrivs av kommunen fortgår dygnet runt men med reducerad
personal.
Social konsekvensanalys

Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En
trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning.
Beslutstöd är ett verktyg som används av kommunens sjuksköterskor när den
enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den
fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad,
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patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa
vårdgivare säkras.
Risker och behov identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes
behov. Koordinatorerna har delat upp sig så det alltid finns någon under
semestern. Sommaren liksom jul- och nyår är de största identifierade
riskområden som verksamheten har inom den kommunala hälso-och sjukvården.
Baspersonalen med rätt kompetens och erfarenhet ersätts ofta med oerfarna
vikarier många gånger med språksvårigheter. Det i kombination med att den
legitimerade personalen har minimibemanning och att inom kommunala
verksamheten finns inget begränsat antal sängplatser = komplexiteten och
riskerna försvårar arbetet med säker vård.
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region för
vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612).
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det
att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under
en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på
individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som
utskrivningsklar.
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda
budgeten för betalningsansvar till slutenvården. Inget köp av vårdplats har
skett under 2021.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar Cecilia Albertsson (M)
sig utan att yrka.
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunfullmäktige för information.
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Grönt spår: Känd patient som har hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi sedan tidigare. Patienten kan även ha sociala insatser. Patienten har vid utskrivning oförändrade behov.
Gult spår:

Känd eller okänd patient med behov av nya eller förändrade hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi. Samordnad individuell plan (SIP

Rött spår:

Patient med behov av omfattande nya eller förändrade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser. Gör en riskbedömning, ta ställning till behov av övervakning och behov av kompetens

som kräver utbildning av kommunens personal. SIP ska upprättas på sjukhus innan hemgång. Hänsyn ska tas till om det krävs avancerade sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet.
Blått spår:

Känd/okänd patient endast i behov av insatser/åtgärder från socialtjänsten t.ex. hemtjänst, personlig assistans eller kontakt med socialsekreterare
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Datum

2022-02-03
Kommunfullmäktige

Behov av vård- och omsorgsboende 2021, dnr KS
21/00165
Informationsunderlag
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende 2021
Ärendet
Under 2021 hade 52 individer sökt och beviljats bifall enligt beslut om bistånd 4 kap. 1 § SoL,
vård och omsorgsboende. Av dessa individer har:
- 52 fått erbjudande om plats
- 46 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende
- 29 individer har vistats på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende
- 2 individer bor / har bott kvar i ordinärt boende med hemtjänst i väntan på vård- och
omsorgsboende
- 1 individ har tackat nej till erbjuden plats
- 1 individ avled på korttidsboende, hade beslut på vård- och omsorgsboende
Ej verkställda beslut enligt SoL

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och
det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en
kommun är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg
(IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Rapporteringen
sker efter varje kvartal. Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt
beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så
kallad återrapportering.
Under 2021 fanns inga beslut som inte verkställts inom tre månader att
rapportera till IVO.
Social konsekvensanalys

IVO har rapporterat att flera kommuner har tomma platser på boenden. Personer som har
fått bifall till att flytta in på äldreboende väljer att i stället avstå på grund av coronaviruset,
oftast med uppbackning från anhöriga. Det är framförallt anhöriga, men också enskilda
äldre som inte vill flytta på grund av smittspridning. Trenden från 2020 om att
hemtjänsttagare väljer att inte ansöka om särskilt boende upplevs kvarstå.
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Det har inte funnit något behov av att upprätta en kohortavdelning. Kohortvård innebär att
när det finns bekräftad Covid-infektion hos flera patienter skapas lämpligtvis en kohort.
Det innebär att flera patienter med samma sjukdom kan dela på vårdrum, hygienutrymme
och personal. Dvs kohorten är isolerad i relation till övriga patienter, exempel på detta
Milan Covid-enhet i Grythyttan.
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för sanktionsavgifter.
Under 2021 riskerade kommunen inga sanktionsavgifter.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet ställer Cecilia Albertsson (M)
fråga gällande ökningen vilken besvaras av MA Ann-Louise Eriksson.
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet vidarebefordras till
kommunfullmäktige för information.
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