KALLELSE
Datum

2021-10-12
Mathias Brandt

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde 2021-11-09 kl. 13.00 i Folkets hus för att
behandla följande ärenden:
Under beredningstid:
13.00-13.30: Stadsarkitekt Sara Hallström om gestaltad livsmiljö
13.30-13.45: Turismsamordnare Camilla Sandblad om sommarsäsongen
13.45-14.00: Samhällsbyggnadsförvaltningen om taxor
14.00-14.30: Kommunchefen informerar
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer,
parfymer eller rakvatten!
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Alf Wikström (V) och
Cecilia Albertsson (M) eller deras respektive ersättare, 16/11 kl 16.00
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Beslutsärenden

5 Kommunstyrelsens verksamhetsplan
6 Revidering av firmateckningsrätt, dnr KS 20/00094
7 Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031, dnr KS
21/00202
8 VA-taxa 2022, dnr KS 21/00192
9 Avfallstaxa 2022, dnr KS 21/00191
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10 Återremitterad biblioteksplan 2021-2023 samt utskottsinitiativ om
biblioteksutveckling och utskottsinitiativ från bokplats till mötesplats, dnr
KS 21/00041, dnr KS 19/00264 och dnr KS 17/00267
11 Destination Bergslagens reviderade turiststrategi 2022-2025 inklusive
arbetsordning för verksamhetssamordnare och instruktion för
destinationsgruppen 2022, dnr KS 21/00208
12 Utredning Samhällsbyggnad Bergslagen, dnr KS 20/00014
13 Utskottsinitiativ om återinträde i Intresseföreningen Bergslaget, dnr KS
21/00200
14 Utskottsinitiativ om vindkraftspolicy, dnr KS 21/00201
15 Utskottsinitiativ om att utreda möjligheten att anlägga bryggor vid
strategiska ställen, dnr KS 21/00207
16 Medborgarförslag om iordningställande av skateboardpark, dnr KS
21/00161
17 Tobias Nygrens (C) motion om mensskydd, dnr KS 21/00203
18 Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för suicidprevention, dnr
KS 21/00204
19 Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om energioch klimatplan för minskning av växthusgasutsläpp, dnr KS 21/00223
20 Kjell Walegrens (GL) motion om utveckling av det rörliga friluftslivet,
dnr KS 21/00219
21 Kjell Walegrens (GL) motion om belyst motionsspår i Grythyttan, dnr KS
21/00218
22 Cecilia Albertssons (M) motion om båtiläggningsplatser/-ramper i
kommunen, dnr KS 21/00224
23 Valärenden, ej bilaga
Informationsärenden

24 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och
BRÅ, dnr KS 19/00033, ej bilaga
25 Aktuella remisser, dnr KS 19/00034, ej bilaga
26 Simskola 2021, dnr KS 21/00220
27 Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, dnr KS
21/00213

3

28 Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS
21/00193
29 Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS
21/00194
Delgivningsärenden, ej bilaga

30 A) SOFINT: Delårsredovisning per 2021-06-30
B) Samhällsbyggnadsförbundet: Driftuppföljning per 2021-09-30;
investeringsuppföljning per 2021-09-30; sammanträdestider 2022
C) Ljusnarsbergs kommun: Val av vice ordförande i Bergslagens
överförmyndarnämnd
D) Kommunförvaltningen: Samverkansavtal avseende Hällefors
familjecentral
E) Myndighetsnämnden: Sammanträdestider 2022
F) Polismyndigheten: Tillståndsbevis för uppställning av husbil i samband
med TBE-vaccinering
G) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Protokoll 2021-10-06 med
bilagor
H) Länsstyrelsen Örebro län: Örebro läns strategi för jämställdhet 20212024; tillfälliga föreskrifter om förbud mot båttrafik på Bottenån,
Lindesbergs kommun; tillstånd till ingrepp i fornlämning i Hällefors
kommun
I) Partnerskap Bergslagsbanan: Protokoll 2021-09-09
J) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2021-09-22
K) Region Örebro län: Regionala samverkansrådets möten för 2022
L) Skolinspektionen: Avslut av riktad granskning 2021-6517, dnr KS
21/00214
Delegeringsbeslut, ej bilaga

31 A) Ekonomichef Jessica Jansson: Tecknande av avtal , fordon, efter
förnyad konkurrensutsättning via ADDA; Försäljning av transportbil
(matbil); bortlämnande av inventarier som andra verksamheter inte velat
ha, från biblioteket till föreningar
B) Näringslivschef Camilla McQuire: Beslut om beviljat evenemangsstöd
till Cornelisdagarna i Grythyttan; beviljat evenemangsstöd till HIK för
match mellan FBK-ÖHK; förlängning av avtal med Lidh reklam gällande
välkomstutskick till nyinflyttade i Hällefors kommun
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C) Skolchef Tina Lanefjord: Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Hällefors
kommun och VIVAB AB; yttrande till Skolinspektionen i riktad
granskning 2021-6517
D) HR-chef Ann Karlsson: Förlängning av avtal gällande
pensionsadministration och pensionshjälpen med KPA
Gruppmöte för (S) och (V) 9/11 kl 10-12 i kommunkontorets
representationsrum
Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 7/11 kl 18.00, digitalt
Annalena Järnberg
Ordförande

Johan Stolpen
V ordförande

Vivianne Pettersson
2 v ordförande

Mathias Brandt
Kanslichef
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Datum

2021-10-25
Ekonomienheten
Jessica Jansson, 0591-64106
jessica.jansson@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 81
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 inkluderat budget 2022
Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med kommunstyrelsens
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022 utifrån kommunfullmäktiges
beslut gällande ”Strategisk planering för Hällefors kommun år 2022-2026 och
budget för år 2022”. I planen ingår en beskrivning över kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation vad gäller uppdrag och verksamhet, förslag på
resultatmål och aktivitetsplan för verksamhetsår 2022.
Förvaltningen har erhållit förslag på verksamhetsmässiga resultatmål för
verksamhetsåret 2022 utifrån kommunfullmäktiges fastställda
verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden. Till respektive
resultatmål föreslås ett antal indikatorer då dessa är en viktig faktor för att
kunna mäta måluppfyllelse i samband med del- och helårsbokslut.
Förvaltningen redovisar ett antal aktiviteter i en aktivitetsplan för att uppnå de
uppsatta resultatmålen som också finns finanseriade inom den föreslagna
drift- och investeringsbudgeten.
Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunstyrelsens
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunstyrelsens
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.

Hällefors kommun
Postadress

Ekonomienheten
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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Ekonomisk konsekvensanalys

Ramen för driftverksamheten för kommunstyrelsen är beslutat att vara 487
540 tkr för år 2022. Förvaltningen kan konstatera att beslutad driftram inte
räcker till för den verksamhet som kommer att bedrivas under kommande
året. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen begär en
tilläggsbudgetering avseende driftverksamheten år 2022 med 2 142 tkr.
Tilläggsbudgeteringen som föreslås rekommenderar förvaltningen
finansieras genom ökade generella statsbidrag som kommunen beräknas
erhålla för verksamhetsåret 2022.
Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är beslutat att vara
74 232 tkr för år 2022. Förvaltningen kan konstatera att beslutad
investeringsram inte räcker till för de investeringar som planerats att
genomföras under år 2022 avseende planerat fastighetsunderhåll på idrottsoch kulturanläggningar samt att nya vård- och omsorgsboendet blivit
förskjutet. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras
med 6 076 tkr för att kunna följa den underhållsplan som finns upprättad
för kommunens ägda fastigheter samt göra inventarieinköp för nya vårdoch omsorgsboendet. Förvaltningen räknar med att tilläggsbudgeteringen
för fastighetsinvesteringen kan finansieras utan nyupplåning.
Förvaltningen kommer att återkomma med två utredningsärenden vad
gäller investeringar avseende dels planerad ombyggnation av centralköket
och dels personalbyggnad vid Fjällbo reningsverk då dessa två utredningar
ännu inte är klara och troligen kommer att kräva nyupplåning.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022 antas.

-

Kommunstyrelsens tilläggsbudgeteras med 2 142 tkr för år 2022.

-

Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras 2 142 tkr avseende generellt
statsbidrag för år 2022.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 6 076 tkr avseende
fastighets- och inventarieinvesteringar år 2022.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef
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Kommunstyrelsens ordförande har
ordet
Nu lämnar vi månader av en tid där pandemin styrt våra liv. Vi har under dessa
månader fått lära oss mycket, själva och tillsammans med andra. Nya arbetssätt
och rutiner där de digitala mötesplatserna blev den nya vardagen och vi fann
många nya sätt att träffas och kommunicera på. Nu har samhället öppnat upp
och vi kan åter mötas, men utifrån all den erfarenhet som vi fått, så ser jag att det
digitala arbetet måste stärkas och vidareutvecklas. Ett arbete som inte på något
vis ska ersätta de fysiska mötena, utan vara ett gott komplement med alla de
fördelar det har bland annat genom deltagande på lika villkor, besparingar på
miljön och minskad restid.
Under hösten invigdes den nya förskolan vid Lärkan. Nya fina lokaler och en viktig
framtidssatsning för barnen, personalen och pedagogiken i Hällefors kommun. Nästa vår sker
invigningen av den satsning vi gjort tillsammans med Länsgården. Ett nytt vård- och
omsorgsboende som kommer att innebära nya fina och anpassade boenden och lokaler för
både våra äldre och medarbetare.
Renoveringen av gamla kommunhuset är nu klar. Nya bibliotekslokalen är invigd och
kommer att bli en viktig mötesplats, där utrymme finns för litteratur, kultur, konst men även
en plats där man ska kunna hitta sin hörna för lugn och ro.
Simhallen kommer att stå klar till nästa höst och innebära en ny motions- och fritidsaktivitet
för kommuninvånarna och också nya möjligheter för skolan.
Nästa år så ser jag att det behövs en tydlig och långsiktig satsning på att ta fram nya
detaljplaner samt påbörja arbetet med att stärka löneutvecklingen för våra medarbetare i
Hällefors kommun. Ett stärkt integrationsarbete och bra förutsättningar för en långsiktigt
social hållbarhet liksom våra elevers möjlighet att nå resultat och därmed få en god grund för
att komma vidare i livet, är ytterligare frågor som jag ser ska prioriteras.
Några andra centralt viktiga frågor för Hällefors kommuns framtida utveckling är RHS
fortsatta utveckling i Grythyttan och en
fortsatt dialog för ett utvecklat näringsliv
och föreningsliv.
I den budget som nu föreslås, finns
tydliga ekonomiska satsningar kring de
områden jag nämnt ovan,
viktiga
förutsättningar för att ytterligare stärka
Hällefors långsiktiga utveckling och
framtid.

Annalena Järnberg
Kommunstyrelsens ordförande (s)
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Planerings- och
uppföljningsprocessen
Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en treårsbudget i enlighet
med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra
följande åren kallas plan. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och
investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av
verksamheterna. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och
ekonomistyrningspolicy och tillhörande riktlinjer. Under våren sker en process som leder fram till att
budget antas i Kommunfullmäktige i juni månad. I stort kan processen beskrivas enligt nedan:
Januari -februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från
verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån
riktlinjerna.
Mars-april: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges
ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från ekonomiberedningen, kommunens chefer,
valda revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar
förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och
beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra
jämföra kommuner.
Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och
uppskatta:
• kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna,
• kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den
verksamhet som kommunen bedriver,
• kommunens kommande investeringsbehov.
Ekonomiberedningen genomför budgetdialoger för att få in information och behov av de kommunala
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska
grupperingarna. Under perioden arbetas ett förslag till budget och plan fram för kommande
femårsperiod.
Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till budget och plan för kommunen åren 2022-2026.
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och plan för kommunen åren 2022-2026.
Augusti-november: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar
kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande
målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en
återrapportering, från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska
planen brutits ner på verksamhetsnivå och beskriver vad som ska göras för att uppnå de uppsatta
målen. Kommunstyrelsen fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner med tillhörande
resultatmål i november månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i december.
Kommunstyrelsens viktigaste ansvar i den planeringsprocessen är att:
• prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna,
• arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom
givna ramar.
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Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2022.
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2022.
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige
vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-april, delårsbokslut
för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning samt
nyckeltalssammanställning.
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Allmän analys
Resultat
De prognoser som SKR avlämnar avseende skatter och generella samt riktade statsbidrag förändrar sig
flera gånger under ett år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt
förändrade när budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på
kommunen, att ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i
verksamheterna under pågående budgetår.
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet
invånare och hur kommunen påverkas av de antalet nyanlända som etablerat sig i kommunen samt de
tomma antal lägenheter som finns.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun
uppvisar en befolkningsökning som leder till ökade intäkter som kan göra det lättare att ha en hög
samhällsservice. Denna utveckling gör det viktigt för kommunen att se till att vara en attraktiv
kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs
och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är bland
annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god
äldreomsorg.
Den sista december 2020 hade Hällefors kommun 6896 invånare vilket är en minskning med
117 personer jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda
jämfört med antalet döda, var ett underskott med 60 personer. Motsvarande siffra för 2019 var ett
underskott med 24 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav
ett underskott med 54 personer att jämföras med 2019 som gav ett överskott med 51 personer.
Framtagna prognoser till år 2041 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I
prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 6 procent fram till år 2041, vilket är
en förbättring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning
uppgå till 6486 invånare i slutet av år 2041.
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Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och
en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder
fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning
för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Kommunen kan
konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 17,0 procent fram till år
2041 i förhållande till år 2020, vilket motsvarar 99 invånare. Idag har kommunen 84 vård och
omsorgsplatser inklusive korttidsplatser. Kommunen har beslutat att bygga om Länsgårdens lokaler
till ett nytt ändamålsenligt vård- och omsorgsboende som kommer att innebära en utökning av antalet
platser till totalt 94 platser.
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Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 13 personer under år 2020. Antalet öppet arbetslösa motsvarar nu 4,3 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 0,4 procentenheter
jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd
ökat med 28 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik,
arbetsträning samt jobbgaranti för ungdomar.
2016

2017

2018

2019

2020

270
150
420

263
113
376

117
187
304

149
234
383

162
262
424

2016

2017

2018

2019

2020

Öppet arbetslösa

6,8%

6,6%

2,9%

4,8%

5,2%

Med stödform

3,8%

2,8%

4,7%

7,6%

8,4%

Öppet arbetslösa
Aktivitetsstöd
Summa

Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt de arbetsmarknadsåtgärder som
kommer att erbjudas för att möta upp den arbetslöshet som finns. Det är också viktigt att möta upp
arbetslösheten utifrån en långsiktighet vad gäller utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd.
Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 5,8 procent. Riket och
länet uppvisar 4,8 procent respektive 4,4 procent. Det innebär att kommunen har 1,4 procentenheter
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att både kommunens och
länets arbetslöshet ökat i förhållande till föregående år men att kommunen procentuellt ökat något
mera. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösenheten för ungdomar ökat i hela riket.
Ungdomar 18-24 år

2016

2017

2018

2019

2020

Öppet arbetslösa

8,1%

5,3%

3,8%

6,1%

5,8%

Med stödform

5,5%

3,2%

3,8%

7,4%

10,5%
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Av ungdomarna i kommunen är det 10,5 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket
innebär att kommunen ligger 2,5 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen
3,5 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd.
Utlandsfödda 16-64 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 9,7 procent, vilket är en
ökning med 1,2 procentenheter i jämförelse med föregående år. Riket och länet uppvisar 9,8 procent
respektive 9,6 procent. Det innebär att kommunen har 0,1 procentenheter högre öppen arbetslös inom
gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 0,1 procentenheter lägre öppet arbetslösa inom gruppen utlandsfödda. Totalt innebär detta att kommunens
arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda ökat i förhållande till föregående år men är fortsatt lägre än
åren 2016 till 2017. Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot flest
nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.
2018

2019

2020

2016

2017

Öppet arbetslösa

24,2%

20,0%

4,8%

8,5%

9,7%

Med stödform

10,5%

7,9%

16,6%

30,2%

28,1%

Utlandsfödda 16-64

Näringsliv och besöksnäring
Kommunens arbete med företagsklimatet ska vara inriktad på att skapa goda förutsättningar för att
driva, utveckla och etablera företag i Hällefors kommun och härigenom skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv.
Kommunen bjuder årligen in till ett antal företagsfrukostar och kontinuerligt sker ett antal
företagsbesök och individuella möten med näringsidkare. En levande dialog mellan företagare,
politiker och tjänstemän är bästa investeringen för utveckling av kommunens framtida näringsliv.
Frågor som alltid är aktuella i dialogen med företagen är, kompetensförsörjning, generationsväxling,
behov av arbetskraft, förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och
kommunservice.
Kommunikation och information till företagen en viktig del i ett gott företagsklimat. Kommunen
informerar företagen om olika händelser av vikt, stöd som finns att söka och aktuella upphandlingar
inom kommunen genom ett regelbundet informations- och nyhetsbrev. Kommunen uppmärksammar
och kommunicerar också aktivt exempel på framgång hos företagare. Positiva samarrangemang
mellan näringslivet, ideella organisationer, politiker och tjänstepersoner lyfts fram.
Hällefors kommun ska se till att göra det enkelt för företagare att snabbt kunna bygga ut sin
verksamhet eller för nya företagsetableringar att starta. Bland annat genom att verka för att det finns
attraktiv byggklar mark och tillgängliga lokaler med klart ”servicepaket” med fiber och VA.
Infrastruktur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt näringslivsarbete. Säkra vägar, bättre och
effektivare transporter och bättre pendlingsmöjligheter underlättar för såväl nya som etablerade
företag.
Hällefors kommun är aktiv i en samlad regional näringslivsutveckling. Sedan 1 januari 2015 är
Business Region Örebro (BRO) en reguljär verksamhet där Hällefors tillsammans med länets andra 11
kommuner har ingått ett partnerskap Business Region Örebros grunduppdrag är organiserat i fyra
samverkansområden: Investering och Etablering, Marknadsföring och talangattraktion, Expand &
Retain samt näringslivsservice.
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Arbetet med nyföretagande och entreprenörskap samordnas inom BRO. Inom kommunservice
förbättrar kommunen förutsättningarna för företagen genom att erbjuda en väg in, utsedda lotsar för
ärenden som gäller tillstånd. Nyföretagarcentrum i Bergslagen finns, där rådgivning och
informationsmöten sker på plats i respektive kommun.
Besöksnäringen är en starkt växande näring och en utvecklad besöksnäringsverksamhet stärker
kommunens attraktionskraft. Hällefors kommun har valt att samverka inom Destination Bergslagen,
en ekonomisk förening med ändamål att utveckla turismen och besöksnäringen i de fyra
medlemskommunerna. Arbetet sker bland annat genom gemensam marknadsföring och gemensamt
utvecklingsarbete i projekt som främjar tillväxten inom branschen och som leder till fler besökare i
vårt område.
Hällefors kommun har på initiativ av näringslivet ett näringslivsråd som består av företagare och
kommunala representanter. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling initierat av
näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor med syfte att bidra till en ökad attraktivitet och tillväxt.

Infrastruktur
Det pågår stora infrastrukturella projekt i Hällefors kommun. Förbifart Hjulsjö står i startgroparna där
åtgärder görs för att förbättra säkerheten och korta restiden mellan Hällefors och Ljusnarsberg samt
till anslutningen mot RV 50 som är ett viktigt stråk för godstrafiken i Mellansverige.
Gång-och cykelväg Hällefors - Grythyttan börjar närma sig slutet i projekteringsfasen och arbetet
närmar sig utförandefasen som är beräknad att starta 2022. Kollektivtrafiken ställer i och med
kommande tidtabeller om så att tillgängligheten till arbetsmarknaden i Örebro ökar.
Arbetet med Bergslagsbanan och intresseföreningen Partnerskap Bergslagsbanan har gått in i en mera
aktiv fas där flera åtgärder för att påverka investeringstakten på sträckan för en utökad kapacitet och
framtidssäkring. För Hällefors del ses ett behov av terminal för både ankommande och avgående gods.
Det finns stora volymer inom den privata skogsbranschen som idag inte når ut på den europeiska
marknaden och därmed kan konkurrera på samma villkor som övriga delar av Europa.
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt
med regeringen mål att på längre sikt bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband med en hastighet om minst 1 Gbit/s, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100
Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Enligt senaste mätningarna
har 90,22 procent av kommunens hushåll bredband enligt målet och 74,17 procent av företagarna. Ser
kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 97,82 procent respektive 86,63
procent.

Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden är i ett läge där överskottet av lägenheter ökar över tid. Det innebär att inom
kommunen behövs en kontinuerlig minskning av bostäder för att det inte skall uppstå för stora bestånd
med hus helt eller delvis tomställda. Önskvärt är att de fastigheter som finns på mindre attraktiva
lägen inom kommunen samt fastigheter i mindre gott skick avvecklas först. Kommunen behöver ta ett
stort ansvar i denna process och se över möjligheterna till statliga subventioner. Hällefors bostads AB
har utfört en behovsanalys och underhållsplan som kan ligga till grund för systematiskt arbete kring
såväl rivningar som nyproduktion i kommunen.
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Nyproduktionen i kommunen består i dagsläget av enstaka villabyggnader. Hällefors Bostads AB har
genom en heltäckande enkätundersökning för att utreda intresset för småskalig nyproduktion. Intresset
har varit mycket stort för lägenheter som produceras som radhus vid nya Björkhaga. Till de tänkta 5
till 6 lägenheterna har mer än 30 hushåll anmält intresse. En begränsad nyproduktion kan vara ett bra
sätt att få igång flyttkedjorna från villor som bebos av enstaka äldre personer men som skulle lämpa
sig för barnfamiljer. Produktionen kan vara ett ekonomiskt alternativ till att utföra större renoveringar
i befintligt bestånd. Under hösten kommer ett detaljplanearbete påbörjas för att undersöka möjligheten
att uppföra ett villaområde i Grythyttan med sjönära bebyggelse.
Möjligheten till en upprustning av Fyrklöverns lokaler diskuteras fortsatt mellan Kommunförvaltning
och bostadsbolaget. Kommunförvaltning och bostadsbolaget utreder i samverkan bästa möjliga
lösningar för förvaltning av bostäder och lokaler samt övergripande organisation och
samverkansområden.

Politisk mandatfördelning
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt
fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning 2019-2022 framgår av
tabellen nedan utifrån kommunfullmäktigevalet som genomfördes under verksamhetsåret 2018.

Kommunstyrelsen i Hällefors kommun består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Mandatperioden för kommunstyrelsen inleds 2019-01-01 och sträcker sig fram till 2022-12-31. Majoriteten
bestående av ett valtekniskt samarbete mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sex
ordinarie ledamöter och lika många ersättare, ett valtekniskt samarbete mellan Moderaterna,
Centerpartiet och Grythyttelistan förfogar över fyra ordinarie ledamöter och lika många ersättare
medan Sverigedemokraterna har en ledamot och en ersättare.
Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och ansvarar som enda driftnämnd för det mesta av
kommunens verksamheter, innefattande såväl skola, omsorg och central förvaltning som frivilliga
verksamheter. Därtill kommer det lagstadgade strategiska ansvaret för kommunens utveckling.
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens verksamheter organiseras och utförs i enlighet med
fullmäktiges fastställda styrdokument och inom den ekonomiska ram som fullmäktige har anslagit.
Under kommunstyrelsen finns två utskott som har en huvudsakligen beredande roll: allmänna
utskottet och välfärdsutskottet. Utskotten består av fem ledamöter och lika många ersättare, där
majoriteten Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tre ledamöter och lika många ersättare, medan
samarbetet mellan Moderaterna, Centerpartiet och Grythyttelistan har två ledamöter och två ersättare.
Partier som saknar representation i utskotten, har rätt till insynsplats.
Kommunfullmäktige ansvarar för att tillse att kommunstyrelsen arbetar i enlighet med vad fullmäktige
har beslutat. Till sin hjälp i detta har fullmäktige de förtroendevalda revisorerna.
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Personalförsörjning
Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling.
Arbetet med kompetensförsörjning kan ses som ett överordnat och övergripande område gällande allt
kommunen gör för att kunna attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare.
Viktiga förutsättningar för att klara personalförsörjningen är bland annat trygga anställningsvillkor, en
god arbetsmiljö med hållbar arbetstidsförläggning, ett icke-diskriminerande och jämställt
förhållningsätt en god lönepolitik samt ett gott ledarskap. En av de stora utmaningarna för framtidens
arbetsliv är digitalisering och automatisering, d v s övergång från analoga till digitala lösningar.
Organisationen behöver ha beredskap för värderingsskiftet det medför både för yngre generationer
och övriga gällande normer och attityder. För att locka framtidens medarbetare behöver kommunen
modernisera och uppdatera arbetssätt. Kompetensförsörjning handlar inte bara om volymer, att hitta
rätt antal medarbetare, utan även om att de som rekryteras ska ha rätt kompetens. Andelen barn och
äldre med omsorgsbehov förväntas öka samtidigt som andelen yrkesverksamma förväntas minska. Det
leder till konkurrens om den tillgängliga arbetskraften. Kommunens viktigaste ambassadörer är
medarbetarna, vad de säger till andra människor kan vara avgörande för kompetensförsörjningen.
I ungdomsbarometerns undersökning 2019 tillfrågades ett antal 15-24-åringar (Generation Z) om sin
syn på framtida arbetsliv. Studien visar att det finns ett stort intresse av att jobba i välfärden. De
uppger att de vill ha ett jobb där de får hjälpa andra och bidra till samhällsnyttan. Särskilt tjejer kan
tänka sig att jobba inom förskola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Att göra karriär betyder för
unga att blir riktigt duktig på något.
Trygga anställningsvillkor

För att möta utmaningen med personal- och kompetensförsörjningen behöver en rad åtgärder vidtas.
Det är komplext och många olika områden som hänger ihop. En arbetskraftsreserv finns i form av
deltidsanställda och anställda som är frånvarande av olika orsaker, bland annat på grund av
sjukfrånvaro. Även bland utlandsfödda som invandrat finns en arbetskraftsreserv som behöver
integreras i arbetslivet. För att kunna erbjuda attraktiva heltidstjänster och hållbar
arbetstidsförläggning behöver kommunen som arbetsgivare fokusera på den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. För att matcha lediga tjänster mot medarbetarna behöver
kompetensutvecklingsinsatser göras i syfte att stärka kompetensen hos redan anställda. Att rekrytera
tar tid och är resurskrävande, därför är det av största vikt att kommunen kan behålla och utveckla goda
medarbetare. Satsningar på friskvård och andra förmåner är också av vikt samt åtgärder som lockar
äldre medarbetare att arbeta kvar. En kartläggning av verksamheternas processer behöver göras som
visar vilka områden som kan digitaliseras och automatiseras.
Ovanstående insatser kan bidra till ökad jämställdhet genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns
löner, pensioner, A-kassa och socialförsäkringsersättningar minskar
Lönebildning och löneprocess

Kommunens attraktionskraft utgörs delvis av lönepolitiken och beslut om prioriteringar och
lönestruktur. En långsiktig strategisk plan för en lönepolitik som möjliggör lönekarriär kan stimulera
medarbetarna att bidra till verksamhetsutveckling som leder till ökad effektivitet och produktivitet.
Vid rekrytering av ny personal kan lönesättningen ibland vara den avgörande faktorn för kandidaten
för att acceptera ett anställningserbjudande. Den ökande konkurrensen om arbetskraft kan leda till
höga lönekrav som kommunen inte kan tillmötesgå utifrån beslutad lönestruktur.
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Arbetsmiljö och friskvård

Arbetsmiljöfrågor är ett växande fokusområde med ökade krav och en ökad medvetenhet hos
medarbetare och chefer. Kommunens chefer har fördelats arbetsmiljöuppgifter och har ett stort ansvar
för arbetsmiljöåtgärder inom sitt verksamhetsområde. För att stödja cheferna inom området erbjuds
kontinuerligt information om nyheter och utbildningar i organisatorisk och social arbetsmiljö samt
inom rehabiliteringsområdet för att säkerställa att cheferna har tillräcklig kompetens.
Ickediskriminerande och jämställda arbetsplatser

För att attrahera medarbetare är det viktigt att organisationen är tydlig med sina värderingar som visar
att jämställdhet och likvärdighet är en självklarhet.
Ledarutveckling

För att nå ett stärkt och hållbart ledarskap har antalet medarbetare per chef under senare år anpassats
till en rimlig hanterbar nivå. Som en följd av detta har antalet chefer i kommunen ökat under de
senaste åren. Ett treårigt ledarutvecklingsprogram har tagits fram innehållande insatser för att stärka
ledarna dels i det formella chefsuppdraget dels i det personliga ledarskapet. I ungdomsbarometerns
undersökning 2019 näst viktigaste faktorn för val av arbetsgivare bra chef/ledarskap. Den viktigaste
faktorn uppgavs vara trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen.

Statliga reformer och beslut
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka
kommunen. Den 20 september 2021 presenterade regeringen budgetproposition för 2022 och
Höständringsbudget för 2021 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att klimatomställningen
ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och för att Sverige ska vara ett tryggt
land för alla. Sammantaget handlar det om reformer för cirka 74 miljarder kronor.
Det tillfälliga statsbidraget till kommuner som har tagit emot många nyanlända i relation till antalet
invånare förlängs och föreslås omfatta 200 miljoner kronor för vardera åren 2022, 2023 och 2024. För
2022 fördelas medlen till 58 kommuner.
Medel fortsätter att tillföras för att fördela statsbidrag till 39 gles- och landsbygdskommuner. Syftet är
att stärka kommunernas förutsättningar att stödja utvecklingen av näringsliv och företagsklimat. Stöd
till kommuner med få invånare eller som har särskilda utmaningar på 300 miljoner kronor per år.
Stödet ska användas för de ändamål som kommunerna anser bäst gynnar sina invånare. Stödet
förmedlas via Tillväxtverket och till 2,4 - 7,4 miljoner per kommun.
Regeringen avser att tillföra 500 miljoner kronor till det nationella stödsystemet för bredband (som
beslutades i BP 2020). Det innebär totalt 1,3 miljarder kronor under 2022 för bredbandsutbyggnad.
Regeringen avsätter 75 miljoner kronor extra under 2022 till satsningen Stärkta bibliotek. Det innebär
att detta bidrag till kommunal biblioteksverksamhet under 2022 ligger kvar på 150 miljoner, vilket är
samma nivå som under 2021.
Utbildningsområdet

Ett nytt samlat statsbidrag föreslås införas för förskolan som innebär att två befintliga statsbidrag slås
samman. Statsbidraget kan bland annat användas f att stärka det kvalitetshöjande arbetet i förskolan
och minska barngruppernas storlek. Statsbidraget kommer att ha en socioekonomisk viktning om 50
procent utifrån faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, disponibla inkomst och tid med
uppehållstillstånd i Sverige. Syftet är att fördela mer resurser till de förskolor där det behövs mest.
För 2022 uppgår statsbidraget till cirka 1,7 miljarder kronor. Regeringen aviserar också en
förstärkning av det samlade statsbidraget med 296 miljoner kronor för 2023 och 257 miljoner kronor
för 2024.
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Regeringen föreslår en förstärkning av det så kallade likvärdighetsbidraget med 323,5 miljoner kronor
för 2022. Statsbidraget uppgår då till drygt 6,5 miljarder kronor för 2022. Statsbidraget kommer
succesivt att trappas upp för att uppgå till drygt 8,7 miljarder kronor 2024. Från 2020 kan
statsbidraget även användas för att ha kvaliteten och stärka likvärdigheten i fritidshemmen.
Regeringen ser ett behov förstärkning av undervisningen i grund- och gymnasiesärskolan och
kompetensutvecklingsinsatser för personalen bör tas fram samt verktyg för att bedöma och följa upp
elevernas kunskaper. Garantin för tidiga stödinsatser finns redan i grundskolan, specialskolan och
sameskolan och föreslås nu även införas i grundsärskolan. För dessa ändamål föreslås 85 miljoner
kronor för 2022 samt aviseras 163 miljoner kronor för 2023 och 159,5 miljoner kronor för 2024.
På motsvarande sätt som för 2021 föreslår regeringen en miljard avsätts för skolan för 2022.
Skolmiljarden syftar som för 2021 till att alla barn och elever, trots pandemin, ska få den utbildning
de har rätt till. Medlen kan bland annat användas till ökad undervisningstid och mer stöd för de elever
som behöver det. Statsbidraget avser hela skolväsendet, det vill säga förskolan, den obligatoriska
skolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.
Vissa elever behöver undervisning i mindre grupp och regeringen anser att det behövs insatser som
riktar sig till huvudmännen som gör det lättare för dem att tillgodose dessa elevers behov av särskilt
stöd. För detta ändamål föreslås 40 miljoner kronor för 2022 samt aviseras 40 miljoner kronor per år
för 2023 respektive 2024.
För ett ökat deltagande i förskolan bland barn 3–5 år samt även för att stärka förskolans arbete med
barns språkutveckling i svenska aviserar regeringen 54 miljoner kronor för 2023 och 93 miljoner
kronor årligen från 2024. Inom ramen för arbetet med barns språkutveckling föreslås Läslyftet
förlängas för att permanentas från 2024.
I syfte att höja kunskapsresultaten och ge elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt föreslås
att elever i grundskolan erbjuds minst 2 timmars extra studietid per vecka utanför ordinarie
undervisningstid för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Den obligatoriska lovskolan
utvidgas också så att elever erbjuds lovskola under läsåret, exempelvis på höstlovet eller påsklovet.
För dessa ändamål föreslår regeringen 121 miljoner kronor 2022 samt aviserar 246 miljoner kronor
för 2023 och 242 miljoner kronor årligen från 2024.
Statsbidraget för regionalt yrkesvux, inklusive kombinationsutbildningar, bör enligt propositionen
utökas för 2022 och framåt. Regeringen föreslår att statsbidraget tillförs 1 540 miljoner kronor 2022.
Avsikten är att kommunerna ska ingå samverkansavtal med varandra och att individerna fritt ska
kunna söka gymnasial yrkesutbildning som erbjuds inom ramen för ett sådant avtal.
Omsorgsområdet

Schablonersättningen för personlig assistans ökar med 1,5 procent till 319,70 kronor per timme. Stärkt
rätt till assistans, föreslagna budgetförändringar bygger på förslagen som lämnades i betänkandet
SOU 2021:37. Huvudförslagen är att fler barn ska få rätt till personlig assistans, sjukvårdande
insatser ska kunna räknas in i assistanstiden och att egenvården ska regleras. Kostnaderna för
regionerna ökar samtidigt som de minskar för kommunerna. För kommunerna beräknas kostnaderna
minska med 196 samt 392 miljoner kronor för 2022 respektive 2023.
En förlängning görs 2022 och 2023 av de riktade statsbidragen för att minska timanställda i
äldreomsorgen, öka antalet sjuksköterskor på särskilda boende, investeringsbidrag till särskilda
boende med mera, på sammantaget 3,9 miljarder per år. Utbetalningar för de två stora posterna i
denna satsning, totalt 3 miljarder för sjuksköterskor respektive minskat antal timanställda, sker 2022–
2024 medans övriga 900 miljoner betalas ut 2021–2023.
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Förstärkning av äldreomsorgslyftet 2022 och 2023 med 1 200 respektive 700 miljoner kronor. Totalt
omfattar äldreomsorgslyftet 1 700 miljoner kronor för 2022 och 2023.
Regeringen aviserar att man avser att införa skyddat boende som en ny placeringsform i skyddat
boende från 2023. Den nya placeringsformen ska omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav. För
genomförandet av hela reformen föreslås 30 miljoner för 2022 och 345 miljoner 2023.
Mot bakgrund av den stigande långtidsarbetslösheten föreslår regeringen ett tillskott med 701
miljoner för fler extratjänster och introduktionsjobb. Dessa insatser ska riktas till dem som står längst
från arbetsmarknaden. Nystartsjobben förstärks. De tidigare beslutade reformerna om nedsatta
arbetsgivaravgifter för unga och det så kallade växa-stödet får konsekvensen att subventionsgraden
sjunker när de kombineras med anställning med nystartsjobb. Regeringen föreslår ett tillskott med 85
miljoner för att delvis motverka denna effekt. En utökning föreslås på 21 miljoner för att personer
som är 55 år eller äldre ska kunna få nystartsjobb under en längre period. Regeringen föreslår ökade
medel med 52 miljoner för att möjliggöra fler praktikplatser så att fler personer ska kunna ta del av
arbetsplatsförlagda aktiviteter.
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Verksamhetsstyrning
Vision

Hällefors – En attraktiv kommun
Verksamhetsidé

Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. En socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är en överordnad målsättning.
Samverkan mellan kommunens verksamheter och mellan kommunen och
civilsamhället bidrar till genomförandet av Agenda 2030 där vi prioriterar
följande globala mål:
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion
16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är:
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår
verksamhet

•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•

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

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

•
•
•

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

Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna
går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt
saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för verksamheten kommer in
i bilden.
Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i
form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och
uttryckas i form av produktivitet och effektivitet.
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk
hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda
inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen ska
kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k resultatmål.
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens
nämnder och styrelse fastställt verksamhetsmässiga resultatmål för respektive verksamhetsmål.
Resultatmålen har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är
på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.

Inriktningsmål 2019-2022

Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska
kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens
soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet som uppgår till minst 20 procent,
inklusive kommunens totala pensionsåtagande.
Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2019-2022
Inriktningsmålet för mandatperioden 2019-2022 har fokus att stärka den lokala välfärden, strategisk
näringslivspolitik, fysisk samhällsplanering för framtiden samt lokal demokrati, integration och
föreningsliv.
Mål 1:

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

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:

Valdeltagande i senaste kommunvalet (%)
Deltagande i genomförda medborgardialoger
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
Nöjd Medborgar-Index – Kultur
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Mål 2:

Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot
invånarnas behov

Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägeskommun
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun (%)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende, medelvärde
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (%)
Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%)

Indikator 6:
Indikator 7:
Indikator 8:
Indikator 9:
Mål 3:

I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag
samt nyetableringar

Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:
Indikator 6:
Indikator 7:

Svenskt näringslivs mätning Service till företag
Svenskt näringslivs mätning Kommunpolitikernas attityder till företagande
Svenskt näringslivs mätning Tjänstemäns attityder till företagande
Svenskt näringslivs mätning Skolans attityder till företagande
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare
Post och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%)

Mål 4:

Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid

Indikator 2:

Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla
hushåll (%)
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen (%) av befolkningen
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (%)
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal

Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:

- 16 -

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022
Finansiella inriktningsmål 2019-2022
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens
arbete präglas av öppenhet och tydlighet.
Mål 1:

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

Indikator 1:

Resultatandel

Budgeterat resultat (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Resultatandel

2019

2020

2021

2022

TOTALT

0,2
449,9
0,0%

20,1
478,4
4,2%

14,6
487,7
3,0%

15,3
510,5
3,0%

50,2
1 926,5
2,6%

Mål 2:

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

Indikator 1:

Investeringsandel

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Investeringsandel

2019

2020

2021

2022

TOTALT

20,3
449,9
4,5%

46,0
478,4
9,6%

146,6
487,7
30,1%

74,2
510,5
14,5%

287,1
1 926,5
14,9%

Mål 3:

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

Indikator 1:

Pensionsskulden

(mkr)

2019

2020

2021

2022

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

173,7
22,7

167,0
7,2

156,4
0,0

154,9
0,0

29,9
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Organisation
Den kommunövergripande ledningsgruppen arbetar med samordning och effektivisering av de
kommunala verksamheterna utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.
Kommunövergripande ledningsgruppen utgörs av kommunchef, verksamhetschefer, HR-chef,
ekonomichef, fastighetschef, kanslichef, IT-chef, näringslivschef samt samhällsstrateg och leds av
kommunchef.
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Kultur och fritid

Den centrala administrationen består av kultur och fritidschef samt medarbetare i bowlinghallen. Inom
verksamhetsområdet finns en bibliotekschef och en badhuschef som bildar verksamhetsområdets
ledningsgrupp.
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Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid

Den centrala administrationen består av skolchef och utvecklingsstrateg. Inom verksamhetsområdet
finns en chef för elevhälsan, en måltidschef, en förskolechef, fyra grundskolerektorer, en rektor med
ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning samt en kulturskolechef, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.
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Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration

Den centrala administrationen består av socialchef, verksamhetsutvecklare samt biståndshandläggare.
Inom verksamhetsområdet finns en enhetschef för planering/systemansvar, en enhetschef inom hälsooch sjukvård, sex enhetschefer inom äldreomsorg, två enhetshetschefer inom LSS/LASS samt två
enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.
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Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för
övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett
övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter
innefattar även uppsikt över kommunens bolag.
Styrelsen som har 11 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen
fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer
uppdrag inom de områden kommunstyrelsen ansvarar för genom sitt reglemente. Inom
kommunstyrelsen finns två utskott med vardera 5 ledamöter. Utskotten ansvarar för beredning av
kommunstyrelsens ärenden samt den löpande politiska uppföljningen av fullmäktiges och
kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genom
uppföljningen genomförandet av fullmäktiges uppdrag.

Politisk verksamhet

Kommunens politiska verksamhet och stöd till politiska partier administreras av förvaltningen. Här
hanteras även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Kommunens
överförmyndarverksamhet förvaltas av gemensamma nämndorganisationen Bergslagens
Överförmyndarnämnd.

Kommunövergripande
Förvaltningschef/Kommunchef

Kommunchef har ansvar för de övergripande strategiska uppdragen. Kommunchef leder
kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken
och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Kommunchefs uppdrag utgår från instruktion och
uppdragsbeskrivning för Hällefors kommuns kommunchef, vilket är beslutat av kommunstyrelsen.
Samhällstrateg

Samhällsstrategens huvudsakliga uppgift att utgöra kommunens kris- och beredskapssamordnare samt
vara den primära kontaktytan för Samhällsbyggnad Bergslagen samt statliga myndigheter så som
Region Örebro län och Trafikverket i infrastukturrelaterade ärenden. Dessutom medverka till att stärka
och utveckla infrastrukturen, kollektivtrafiken och bidra till en långsiktig plan för infrastruktur i
kommunen.
Näringslivs- och kommunikationsenhet

Näringslivsarbetet leds av näringslivschef och inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med
andra aktörer skapa försättningar för tillväxt och ett bra klimatsklimat. Funktionen arbetar nära
samverkan och i samarbete med Business Region Örebro, Destination Bergslagen,
Nyföretagarcentrum Bergslagen och Örebro Universitet.
Ansvaret för information och kommunikation har kommunchef. Det gäller både den interna
kommunikationen på kommunförvaltningen och den övergripande externa kommunikationen.
Däremot ansvarar enheten för administration och systemskötsel av de kommunikationsverktyg som
kommunen har. Exempel på detta är intranät, hemsida och sociala medier.
Kanslienhet

Kanslienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge
service till kommunens verksamheter inom kansliområdet. Enheten leds av kanslichef.
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Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt
övriga nämnder. För förtroendevalda med andra uppdrag än kommunstyrelsen, där kommunchef är
ansvarig tjänsteperson, utgör kanslienheten huvudsaklig kontaktyta mot förvaltningsorganisationen.
Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen av kommunens handlingar. Funktionen
ansvarar dessutom för kommunens posthantering och administrerar de politiska valen.
I kanslienhetens uppdrag ingår också kommunens centrala arkiv och skötseln av detta, liksom ansvaret
för utlämnande av allmänna handlingar. Kanslienheten ansvarar för kommunkontorets reception och
växeltelefoni. Allmänna val och folkomröstningar liksom borgerliga förrättningar (vigslar och
begravningar) administreras via kanslienheten.
Administrationen av Finskt förvaltningsområde hanteras inom enheten och har som huvudsaklig
uppgift att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer och verksamheter för att kommunen ska
uppfylla lagstiftningen inom förvaltningsområdet.
HR-enhet

HR-enheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge service
till kommunens verksamheter inom personalområdet. Enheten leds av HR-chef.
HR-enheten ansvarar för kommunens samlade personal- och löneadministration. HR-enheten hanterar
arbetsrättsliga frågor med lag- och avtalstolkning, rehabiliteringssamordning, arbetsmiljöfrågor,
personalförsörjningsfrågor, chefsutbildning med mera. HR-enheten ansvarar för utarbetande av
styrdokument inom det personaladministrativa området.
Ekonomienhet

Ekonomienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge
service till kommunens verksamheter inom ekonomiområdet. Enheten leds av ekonomichef.
Ekonomifunktionen ansvarar för kommunens löpande kassafunktion, kravverksamhet, debitering- och
fakturahantering samt förvaltning av donationsstiftelser. Enhetens strategiska uppgift är att utveckla,
samordna och följa upp Hällefors kommunkoncerns verksamhet och ekonomi. Dessutom ansvarar
enheten för kommunens övergripande finansiering. Ekonomienheten ansvarar för utarbetande av
styrdokument inom ekonomiområdet och säkerställa kommunens ekonomistyrningsprocess. Enheten
ansvar för samordning av kommunens interna styrning och kontroll.
Enheten inryms även av upphandling där huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla
internkonsultativt stöd till chefer och verksamheterna som gör att kommunen uppfyller lagkraven.
Enheten samordnar kommunövergripande upphandlingar genom Örebro kommun och kommunerna i
norra Örebro län.
IT-enhet

IT-enheten leds av IT-chef som ansvarar för kommunens IT. IT-funktionens huvudsakliga uppgift är
att stödja utvecklingen av IT-verksamhet för Hällefors kommun så som fiberutbyggnad och
tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i förändringsarbete och särskilda IT-politiska
ärenden.
Fastighetsenhet

Fastighetsenheten leds av fastighetschef. Enheten ansvarar för förvaltning av kommunens
fastighetsbestånd. Fastighetschef ansvarar också för investeringsprojekt på fastighetssidan, hyresavtal
avseende inhyrda lokaler och fungerar som ett internkonsultativt stöd till chefer i fastighetsfrågor.
Även strategisk lokalförsörjningsplanering och särskilda fastighetspolitiska ärenden ingår i
ansvarsområdet.
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Plan- och bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd

Kommunens plan och bygglovsverksamhet samt miljö och hälsoskydd hanteras genom
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som en samverkan inom norra Örebro län. Nämnden handhar
även bostadsanpassning.
Räddningstjänst, kris och beredskap

Bergslagens Räddningstjänst har uppdraget att förvalta kommunens räddningstjänst och det sker i
samverkan med kommunerna i Östra Värmland.
Gata, park, badplatser

Kommunens gator och vägar, parker och badplatser förvaltas av gemensamma kommunalförbundet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som är en samverkan med kommunerna i norra Örebro län.
Affärsverksamhet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har uppdraget att förvalta kommunens vattenförsörjning och
avloppshantering samt avfallshantering.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidschef har ansvaret för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.
Verksamhetschef/Kultur och fritidschef

Kultur- och fritidschef ansvarar för badhuset, folkbiblioteket, bowlinghallen samt ledning, utveckling
och samordning inom området kultur och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsverksamheten omfattar
också föreningsbidrag, schemaläggning av kommunens idrotts- och sporthallar, information, stöd och
samordning av föreningsfrågor, föreningsrådet och lovaktiveter. Kultur-och fritidschef ingår i olika
nätverk såväl i regionen som nationellt.
Bibliotek

Bibliotekschef ansvarar för verksamheten i kommunens folkbibliotek som finns placerat i Hällefors
tätort med en filial i Grythyttan.
Badhus

Badhuschef ansvarar för verksamheten i kommunens badhus som finns placerat på Hällevi
idrottsplats.

Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid

Skolchef har ansvaret för kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet, grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola och kommunens måltidsverksamhet.
Verksamhetschef/Skolchef

Skolchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området pedagogisk verksamhet,
kulturskola och måltid.
Utvecklingsstrateg

Driver strategiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Omvärlds bevakar och ansvarar för
sökande av olika statsbidrag.
Elevhälsa

Elevhälsan ansvarar för förebyggande och främjande insatser samt samverkan rörande barn och unga
inom elevhälsan.
Måltidsenhet

Enheten svarar för kommunens samlade måltidsverksamhet inom förskola, skola och
äldreomsorg. Det finns inom enheten fyra tillagningskök och tre mottagningskök.
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Förskola

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom de
kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi.

Förskolorna är Lärkan, Masken, Bananen och Smultronstället i Hällefors, och i Grythyttan
finns Grythyttan förskola.
Grundskola

Fritidshemsverksamhet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som
vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av
verksamheten. Förskoleklass är den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att
anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta
minst 525 timmar per läsår. I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem
vad gäller både lokal och verksamhet. I kommunen finns två grundskolor: Grythyttans skola (F-6) och
Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Särskolan är integrerad i skolorna.
Gymnasieskola och vuxenutbildning

Området ansvarar för kommunens gymnasieskola, gymnasiesärskola och utbildning för vuxna.
Pihlskolan har tre högskoleförberedande utbildningar; Samhällsvetenskapsprogrammet (SA),
Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Teknikprogrammet (TE) samt två yrkesutbildningar:
Industritekniska programmet (IN) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Dessutom finns
Introduktionsprogrammet (IM). Gymnasiesärskola köps av annan kommun. Pihlskolan ansvarar också
för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Särvux),
svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildning för vuxna (Yrkesvux).
Kulturskola

Kulturskolan ska svara för frivillig bild-, dans, teater och musikundervisning vid sidan om den
allmänna skolan. Kulturskolan ska ha ett nära samarbete med grundskolan och gymnasieskolan.
Dessutom är fritidsklubben Valhalla och Lilla kvarn organiserade inom kulturskolan.

Vård och omsorg, integration och arbetsmarknad

Socialchef har ansvaret för kommunens vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta,
socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och särskilt riktade insatser i
form av flyktingmottagande.
Verksamhetschef/Socialchef

Socialchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området vård och omsorg,
integration och arbetsmarknad.
MA/Verksamhetsutvecklare

Medicinskt ansvarig (MA) ansvarar för hälso- och sjukvårdsprocesserna och att kommunen följer
lagar och författningar för att en god och säker vård och rehabilitering erhålls. MA har också ansvar
för att utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om patient har utsatts för
allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.
Som verksamhetsutvecklare ligger ansvaret för att samordna och leda projekt med fokus på
verksamhetsförändring och kvalitetsutveckling, arbeta med planerings- och uppföljningsprocesser
samt driva verksamhetsutvecklingsfrågor inom omsorgen.
Biståndshandläggning

Handläggarna svarar för kommunens bistånds- och avgiftshandläggning. Handläggningen
omfattar insatser enligt SoL och LSS.
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Planering/systemansvar

Enhetschef är systemutvecklare och ansvarar för de olika datasystemen som finns inom omsorgen,
samordnar hemtjänstens planering samt tar fram och levererar statistik.
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning

Området utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men även andra verksamheter för äldre
där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende,
korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i form av individuellt behovsprövad dagverksamhet.
Hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och omfattar medicinska insatser,
rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
eller av annan vårdpersonal med delegering. Hemsjukvårdsinsatserna ges vid behov dygnet runt.
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och/eller avser biståndsbeslutad
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider.
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörigvårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett särskilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av SoL. Insatsen kan innefatta bistånd i
form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna
bostaden.
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad samt bostäder
med särskild service som kommunen ska inrätta enligt SoL. Kommunen har två vård- och
omsorgsboenden; Fyrklövern och nya Björkhaga.
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår.
Insatser enligt LSS och LASS

Dessutom utgör området insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och HSL. Verksamheten
utgörs av daglig verksamhet, bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna,
boende för barn och unga i form av familjehem och personlig assistens enligt LSS eller enligt SFB.
Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS såsom råd och stöd, ledsagarservice,
kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för
skolungdomar över 12 år.
Individ- och familjeomsorg

Inom detta område finns verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom
individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan
eget missbruk.
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser.
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Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller
kombination av dessa.
Verksamheten utgör också utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av
föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som
fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende
och umgänge.
Flyktingmottagande

Området avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning enligt förordningen 1990:927
eller förordningen 2010:1122. Kommunen är ålagd att anordna boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn och ungdomar samt att ordna mottagandet av flyktingar
enligt den så kallade bosättningslagen (2016:38).
Arbetsmarknad

Verksamheten utgör stöd för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som anordnas i kommunen, efter
beslut av Arbetsförmedlingen. Praktikplatser eller tillfälliga arbetsmarknadspolitiska anställningar
planeras, genomförs och följs upp av verksamheten. Verksamheten arbetar för att personer utan
sysselsättning snabbt ska erbjudas plats i åtgärd.
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Resultatmål
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv på 1 år som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen
är på väg att uppnå kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål för mandatperioden eller inte.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta verksamhetsmässiga resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda
verksamhetsmässiga inriktningsmål. Måluppfyllelse mäts 31 december 2022 i jämförelse med tidigare
år, om inget annat anges.

Verksamhetsmässiga resultatmål

Kommunstyrelsens verksamhetsmässiga resultatmål år 2022 är indelade i fyra perspektiv utifrån
kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fyra perspektiv är: Lokal
välfärd och delaktighet, Näringsliv, Klimat och miljö samt Attraktiv arbetsgivare.

Lokal välfärd och delaktighet
Mål 1:

Kommunmedborgares självförsörjning har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel

Mål 2:

Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:

Nationella prov i åk 6
Meritvärde i åk 9
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet
Gymnasieelever med examen inom 4 år
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare

Mål 3:

Tryggheten och studieron inom den kommunala skolan har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:

Skolinspektionens skolenkät
Elsa enkät
Skolans trygghetsenkät
Antalet kränkningsärenden

Mål 4:

Tryggheten i äldreomsorgen har ökat

Indikator 1:

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under
14 dagar, medelvärde
Besväras ofta av ensamhet i hemtjänst, andel
Besväras ofta av ensamhet i särskilt boende, andel
Årsarbetare, kommunalt anställda undersköterskor och skötare, antal
(Andelen utbildade undersköterskor)

Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Mål 5:

Det medborgliga deltagandet i den lokala demokratin har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel
Antal deltagande medborgardialoger
Antal deltagande medborgarenkäter
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Indikator 4:
Indikator 5:

Antalet fysiska besök på folkbiblioteket
Antalet barnboksutlån för barn 0-17 år

Näringsliv
Mål 1:

Nyetableringar av företag har underlättats

Indikator 1:
Indikator 2:

Handläggningstider bygglov
Antal förnyade detaljplaner

Mål 2:

Lokala företagares nöjdhet med kommunens service har ökat

Indikator 1:

Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt

Klimat och miljö
Mål 1:

Kommunens klimatpåverkan har minskat

Indikator 1:

Energiförbrukning (el och fjärrvärme) per kvadratmeter

Attraktiv arbetsgivare
Mål 1:

Möjligheten till utveckling i yrkeslivet har ökat för de anställda i
kommunen

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:

Antal anställda som deltagit i studier på Komvux/yrkesvux
Antal anställda som deltagit i studier på högskola/universitet
Antal anställda som efter fullföljd kompetensutvecklingsinsats fått en ny
tjänst/titel inom kommunen
Ekonomiska resurser som nyttjats till fortbildningsinsatser

Mål 2:

Medarbetarengagemanget har förbättrats

Indikator 1:

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

Finansiella resultatmål

Finansiella resultatmål antas av kommunfullmäktige årligen och för verksamhetsåret 2022 har
fullmäktige antagit tre målsättningar.
Mål 1:

Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag är minst 3,0 procent 31 december.

Indikator 1:

Resultatandel

Mål 2:

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,1 procent
31 december.

Indikator 1:

Nettokostnadsandel

Mål 3:

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till
kommunens totala tillgångar är lägst 12,2 procent 31 december.

Indikator 1:

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet
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Aktivitetsplan
Aktivitetsplan har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv på 1 år som visar konkret vilka aktiviteter som
kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra utifrån kommunstyrelsens resultatmål för
verksamhetsåret 2022 samt ekonomiska budgetramar.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål.
Måluppfyllelse mäts 31 december 2022 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges.
Kommunstyrelsens aktivitetsplan för år 2022 är indelade i tre perspektiv utifrån kommunfullmäktiges
fastställda inriktningsmål för mandatperioden samt finansiella resultatmål för år 2022.
Kommunstyrelsen har delat in perspektiven i fem områden: Lokal välfärd och delaktighet, Näringsliv,
Klimat och miljö, Attraktiv arbetsgivare samt Ekonomi.

Lokal välfärd och delaktighet
1. Vara delaktig i genomförande av medborgardialoger
2. Utvärdera genomförda medborgardialoger
3. Verka för ökad upplevd trygghet genom arbete med "Brottsförebyggande rådet" (BRÅ) samt
"Effektiv samordning för trygghet" (EST)
Kultur- och fritid
4. Slutföra badhusbyggnationen och starta upp badhusverksamheten
5. Utveckla former för föreningsmöten
6. Verka för ökat nyttjande av folkbiblioteket
7. Erbjuda lovverksamhet
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid
8. Arbeta för att NPF-anpassa (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kommunens lärmiljöer i
verksamheterna
9. Fortsätta utveckla styrda rastaktiviteter inom grundskolan
10. Bibehålla lunch som lektion inom grundskolan
11. Stärka och utveckla ledarskapet i skolan
12. Behovspröva avgiftsutrymmet för aktiviteter för barn och unga inom kulturskolan
Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration
13. Planera och genomföra flytt till nya vård- och omsorgsboendet
14. Informera om boende- och serviceformer för äldre
15. Motivera individer som besväras av ensamhet inom hemtjänsten att flytta till trygghetsboende
alternativt vård- och omsorgsboende
16. Öka delaktigheten inom insatsplaneringen hos anställda inom äldreomsorgen
17. Minska antalet vårddygn för placeringar inom socialtjänsten
18. Öka andelen individer i kommunala arbetsmarknadsåtgärder från gruppen
försörjningsstödstagare
19. Utveckla samverkan med andra aktörer för att medverka till ökad egen försörjning för
kommunens medborgare
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Näringsliv
1. Bistå företagen med tydlig information på webben för att minska upplevda långa
handläggningstider
2. Verkställa prioritering av detaljplaner och genomföra städplaner
3. Fortsätta samverkan med gemensam tjänsteledning inom förvaltningen
4. Utveckla samarbetet med Samhällsbyggnad Bergslagen

Klimat och miljö
1. Initiera ett systematiskt energibesparingsarbete i fastighetsbeståndet
2. Alla ombyggnads- och renoveringsåtgärder som görs i kommunens fastighetsbestånd ska ta
hänsyn till aspekten att minska energiförbrukningen
3. Säkerställa optimalt energianvändande i badhuset och ishallen

Attraktiv arbetsgivare
1.
2.
3.
4.

Verkställa ledarutvecklingsprogrammet
Möjliggöra kompetensutvecklingsinsatser för förvaltningens anställda
Genomföra och analysera medarbetarenkät för samtliga anställda åtta gånger
Påbörja arbetsmiljöutbildningen ”Sunt arbetsliv” för alla chefer och skyddsombud

Ekonomi
1.
2.
3.
4.
5.

Fortsätta arbetet med att få en effektivare bemanning i äldreomsorg
Söka medel för finansiering av kompetensutveckling för förvaltningens anställda
Synliggöra helheten och öka förståelsen för kommunens ekonomi inom förvaltningen
Söka riktade statsbidrag i så stor omfattning som möjligt
Amortera låneskulden alternativt nyupplåna minsta möjliga enligt kommunens antagna riktlinjer
till finanspolicyn
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Driftbudget
Verksamhetsområde (tkr)
Politisk verksamhet
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd
Plan och bygglovsverksamhet
Näringslivsbefrämjande åtgärder
Turism
Gator, vägar, parker, utemiljö
Miljö- & hälsoskydd,miljö,hälsa hållbar utv
Räddningstjänst och krisberedskap
Fritid och kultur
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Kulturskola
Pedagogisk verksamhet
Förskola
Grundskola inkl förskoleklass och fritids
Gymnasieskola
Vuxenutbildning inkl SFI
Gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI
Gem adm pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Vård och omsorg om de äldre
Öppen verksamhet
LSS och funktionsnedsättning
Färdtjänst
Individ och familjeomsorg inkl social psyk.
Gem adm vård och omsorg
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Affärsverksamhet
Gemensamma lokaler
Gemensam administration
Kostverksamhet
Centralt löneutrymme
Planeringsreserv
Ej utförd hyreshöjning, lokalvård, el
Intern ränta
Pensionskostnader
Total

2021
2021
Intäkts- Kostnadsbudget
budget
170
5 420
1 094
29 953
0
2 753
107
2 308
0
479
8
12 960
0
2 632
979
8 821
1 634
20 646
925
9 649
27
5 628
682
5 369
34 134
200 407
5 625
43 541
17 224
105 942
6 787
33 292
4 452
8 806
46
4 784
0
4 042
46 799
253 135
19 224
140 100
239
4 620
21 301
61 275
0
2 000
5 808
39 265
227
5 875
2 869
3 277
5 743
7 716
5 319
5 690
20 061
23 697
8 920
34 646
9 444
8 807
0
107
0
3 366
0
0
3 401
0
0
12 671

139 588
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2021
Nettobudget
5 250
28 859
2 753
2 201
479
12 952
2 632
7 842
19 012
8 724
5 601
4 687
166 273
37 916
88 718
26 505
4 354
4 738
4 042
206 336
120 876
4 381
39 974
2 000
33 457
5 648
408
1 973
371
3 636
25 726
-637
107
3 366
0
-3 401
12 671

469 950

2022
2022
Intäkts- Kostnadsbudget
budget
170
5 420
1 094
33 521
0
3 448
107
4 248
0
779
8
13 146
0
2 677
979
9 223
1 541
23 587
925
12 674
27
5 561
589
5 352
29 561
201 443
5 438
44 075
15 448
106 208
6 310
33 956
2 319
8 423
46
4 739
0
4 042
45 761
253 781
19 224
140 256
239
4 620
21 301
61 275
0
2 000
4 770
39 055
227
6 575
2 869
3 277
5 397
7 581
5 319
5 690
20 061
21 397
8 920
35 127
9 444
8 807
0
8 039
0
3 732
0
715
4 101
0
0
11 803

134 238

2022
Nettobudget
5 250
32 427
3 448
4 141
779
13 138
2 677
8 244
22 046
11 749
5 534
4 763
171 882
38 637
90 760
27 646
6 104
4 693
4 042
208 020
121 032
4 381
39 974
2 000
34 285
6 348
408
2 184
371
1 336
26 207
-637
8 039
3 732
715
-4 101
11 803

623 920 489 682
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Investeringsbudget
Eventuella investeringsbidrag inkluderas inte i budgeten utan budgeten är redovisad enligt
lagstiftningen som innebär att budgeten bistår av bruttoutgifter. Eventuella investeringsbidrag som
kommunen alltid söker när möjligheten finns följer beslutad komponentavskrivning och därmed
minskar varje års avskrivningskostnad. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler regleras genom
förändrad hyressättning för kommunens verksamheter.
Projekt/ändamål (tkr)

Budget
2021
(inkl tilläggsbudget)

Budget
2022

Skattefinansierad verksamhet
IT-investeringar
Fiberutbyggnad
Inventarier biblioteket
Inventarier förskolan
Skolgårdsinventarier grundskolan
Inventarier vård och omsorgsboende
Omvårdnadshjälpmedel
Inventarier individ och familj
Inventarier måltidsverksamhet
Övriga inventarier

1 535
100
944
1 200
250
6 110
200
325
400
755

1 535
100
250
5 330
400
800
443

Planerat underhåll gata och väg
Tillgänglighetsanpassn/trafiksäkerhet
Tak befintliga sandfickor
Offentlig belysning
Kommunala broar
Parkanläggningar
Torget Hällefors tätort
Fontän Grythyttans torg
Kommunala lekplatser
Kommunala badplatser
Kringåtg gång & cykelväg Hfs-Ghn
Markåtg förberedande av etablering

4 500
850
250
2 100
500
550
70
50
1 000
1 000

4 500
800
300
2 200
1 000
480
150
200
70
50
-

8 990
24 781
6 340
69 000
131 800

1 000
2 200
51 000
72 808

14 770

7 500

Summa avgiftsfinansierad

14 770

7 500

Totala investeringar

146 570

80 308

Planerat underhåll fastighet
Kultur och fritidsanläggningar
Gamla kommunhuset
Ny förskola vid Lärkan
Badhus
Summa skattefinansierad
Avgiftsfinansiserad verksamhet
VA-investeringar
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Växelns öppettider: mån–tors 08.00–12.00, 13.00–16.30
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E-post: kommun@hellefors.se
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Firmateckningsrätten är personlig och följer inte befattningen.
Kommunstyrelsen måste därför fatta beslut om varje ny person som ska kunna
teckna kommunens firma.
Att teckna avtal och underteckna handlingar är inte ett beslut och kan således
inte delegeras i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett
beslut och kan delegeras, men det omfattar inte rätten att skriva under ett avtal.
I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Hällefors
kommun och annan part förekommer det att underskrift av kommunens
firmatecknare efterfrågas. Ofta begärs också att kommunen ska kunna visa ett
beslut om att vederbörande person har blivit utsedd till firmatecknare.
I de flesta ärenden framgår vem som är behörig att underteckna handlingar av
delegationsordningen. Ibland är avtal/överenskommelser också följden av
särskilt fattade beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det
förekommer dock att kommunens firmatecknare efterfrågas i samband med
ingående av avtal vid ärendetyper som inte anges i delegationsordningen, eller
då kommunen ansöker om medel till diverse projekt. Många kommuner fattar
därför beslut om att utse särskild firmatecknare för att underlätta
ärendehanteringen, trots att bestämmelser om detta inte finns i kommunallagen.
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsen vägnar teckna
Hällefors kommuns firma var för sig:
Ordförande Annalena Jernberg (S)
Kommunchef Hans Åhnberg
Ekonomichef Jessica Jansson
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att kvittera medel på
kommunens plus- och bankgiro samt bankkonton:
Ekonomichef Jessica Jansson
Ekonom Matthias Larsson
Redovisningsekonom Jenny Eriksson
Ekonomiadministratör Victoria Alfredsson
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att underteckna
värdeförsändelser och motsvarande:
Kanslichef Mathias Brandt
Handläggare Birgitta Berggren
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist
Nämndsekreterare Kristina Nordling
Nedanstående personer var för sig har rätt att på kommunstyrelsens
vägnar teckna Hällefors kommuns firma vad gäller borgensåtagande
beslutad av kommunfullmäktige:
Ordförande Annalena Jernberg (S)
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Kommunchef Hans Åhnberg
Ekonomichef Jessica Jansson
Nedanstående personer var för sig har rätt att på kommunstyrelsens
vägnar teckna Hällefors kommuns firma vad gäller undertecknande av
momsdeklaration, ersättning för mervärdesskatt samt inkomstdeklaration:
Ekonomichef Jessica Jansson
Ekonom Matthias Larsson
Redovisningsekonom Jenny Eriksson
Ekonomiadministratör Victoria Alfredsson
Nedanstående personer var för sig har rätt att på kommunstyrelsens
vägnar teckna Hällefors kommuns firma vad gäller undertecknande av
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HR-chef Ann Karlsson
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HR-konsult Jenny Andersson
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var för sig teckna dess firma för de av kommunen förvaltade stiftelser:
Ordförande Annalena Jernberg (S)
1:a vice ordförande Johan Stolpen (V)
Kommunchef Hans Åhnberg
Ekonomichef Jessica Jansson
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Datum

2021-10-28
Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031,
dnr KS 21/00202
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031
Ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat förslag till lokalförsörjningsplan för
Hällefors kommun 2022-2031. Antalet kommunmedborgare bedöms minska
med cirka 200 personer under den kommande tioårsperioden. Inom förskolan
bedöms en minskning under några år leda till att förskolan Smultronstället kan
avvecklas. Inom grundskolan bedöms behovet av modulbyggnaden, kallad
Rektangeln, kvarstå under planperioden. Vad gäller lokaler för vård- och
omsorgsboende bedömer förvaltningen att det finns ett långsiktigt behov av
totalt 86 platser, vilket är åtta platser färre än vad som finns tillgängligt efter
att det nya vård- och omsorgsboendet på Gillershöjden står färdigt under
våren 2022. Hur antalet platser kan anpassas till behoven ses över i samband
med utredningen av Fyrklövern som pågår.
Uppdraget att utreda möjligheterna att marknadsanpassa hyresnivåerna på
kategoriboendet på Lärkan, som gavs förvaltningen i samband med att
lokalförsörjningsplanen för 2021-2030 antogs, pågår och kommer att
presenteras som ett särskilt ärende.
Uppdraget att upprätta underhållsplaner för motionsanläggningen
Hurtigtorpet, Krokbornsparken, Björskogsnäs och Lindholmstorpet är
påbörjat. Underhållsplan för Hurtigtorpet och Krokbornsparken är klara och
har mynnat ut i åtgärdsförslag som finns redovisade i budgetprocessen inför
2022. Underhållsplaner för Björskogsnäs och Lindholmstorpet är påbörjade
men inte klara. Underhållsbehov som definieras i dessa planer kommer att
redovisas i samband med budgetprocessen inför 2023.
Social konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Förvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.

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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Ekonomisk konsekvensanalys

Ett av de viktigaste syftena med lokalförsörjningsplanen är att säkerställa
att kommunens ekonomiska resurser används så effektivt som möjligt.
Genom att kontinuerligt anpassa utbudet av lokaler till behoven kan ett
överutbud av lokaler, och därmed onödiga kostnader, undvikas. Planen
ligger också till grund för att investeringar och anpassningar görs i
fastigheter som på sikt kommer att behövas inom den kommunala
verksamheten. Behoven av dyra nödlösningar kan också minimeras genom
en god planering och framförhållning. Åtgärder för att anpassa beståndet
som helhet eller enskilda lokaler och som inte kan genomföras inom
befintlig budgetram presenteras som särskilda utredningar för politiskt
ställningstagande.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031.

-

Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2021-2030 upphör
därmed att gälla.

-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera för renovering av
Centralkökets lokaler och därefter presentera en kalkyl för åtgärderna.
Utgiften för projekteringen ska inrymmas i befintlig budget för planerat
underhåll för kommunens fastighetsbestånd.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans
Åhnberg kortfattat och fastighetschef Jessica Nilsson utförligt.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om köket är inkluderat i projekteringen
av Pihlskolan, vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om renovering av Hurtigtorpet, vilket
besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.
Under ärendets behandling yttrar sig Ulrika Jonsson (M).
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2022-2031.
Lokalförsörjningsplanen för Hällefors kommun 2021-2030 upphör därmed att
gälla.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera för renovering av
Centralkökets lokaler och därefter presentera en kalkyl för åtgärderna.
Utgiften för projekteringen ska inrymmas i befintlig budget för planerat
underhåll för kommunens fastighetsbestånd.
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1

Inledning

Lokaler är en viktig resurs för den offentliga sektorn och en förutsättning för att
offentliga organisationer ska kunna fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla
allmännyttig service. 1 ”Barn och ungdomar tillbringar en väsentlig del av sin
vakna tid i förskolor, skolor, simhallar, ishallar, ridhus, bibliotek med flera
kommunala fastigheter, och många äldre lever många år nästan hela dygnet i
kommunala servicehus och boenden för äldre. Fastigheternas utseende, storlek,
läge och skötsel har stor betydelse för dessa gruppers livskvalitet och är således en
viktig kommunal angelägenhet”. 2
Kommunens lokalförsörjningsplan ska säkerställa att de kommunala
verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga lokaler samt att tillgången på lokaler
motsvarar de faktiska behoven. Planen innehåller en redogörelse för lokaler som
används idag och förslag till förändringar som krävs för att tillgodose
verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. Planen har sin utgångspunkt i
analyser av verksamheternas uppdrag, befolkningsutveckling och nuvarande
lokalers ändamålsenlighet. Planen ligger också till grund för underhålls- och
investeringsplaner i kommunens fastighetsbestånd och är nära kopplad till
budgetprocessen. Eftersom planen påverkas av flera faktorer som snabbt kan
förändras revideras planen en gång per år.
1.1 Bakgrund
Kostnader för lokaler är inte sällan den näst största utgiftsposten i kommunernas
budgetar, efter kostnaden för personal. 3 Att kontinuerligt planera för och
analysera hur lokaler används är ett verktyg för att optimera lokalanvändningen,
vilket i sin tur är av stor vikt för att säkerställa att kommunens ekonomiska
resurser används så effektivt som möjligt. De kommunala verksamheternas
lokalbehov påverkas av en rad faktorer som ligger utanför kommunens direkta
kontroll såsom invånarantal och befolkningsstruktur, arbetslöshet, flyttmönster,
politiska beslut och utbud från privata utförare på marknaden.
En plan bidrar till handlingsberedskap. När förutsättningarna ändras så går det
snabbare att ställa om och anpassa lokaler om olika scenarier redan är hanterade.
1.2 Mål
Det långsiktiga målet med lokalförsörjningsplanen är att kommunens
verksamheter ska ha tillgång till lokaler som bidrar till, för kommuninvånarna,
attraktiva verksamheter samtidigt som den största möjliga kommunnyttan uppnås.
1.3 Syfte
Lokalförsörjningsplanen har följande syften:
• ge verksamheterna tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler samtidigt
som ett överutbud av lokaler undviks,
• säkerställa att investeringar och underhållsinsatser koncentreras till
fastigheter som på sikt kommer att behövas inom kommunens verksamheter,
• undvika dyra nödlösningar,
• upprätthålla en handlingsberedskap vid ändrade förutsättningar som påverkar
lokalbehoven.
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet (2014). Sveriges kommuner och landsting, s.6
Effektiva kommunala fastigheter (2007). Sveriges kommuner och landsting, s. 3
3
Ibid s. 3
1
2
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1.4 Metod
Varje enhetschef/rektor beskriver hur nuvarande lokaler fungerar för
verksamheten och reflekterar över lokalbehoven på kort och lång sikt. Materialet
sammanställs av fastighetschef och planen processas sedan i såväl
lokalförsörjningsgruppen bestående av kommunchef, ekonomichef, fastighetschef,
social- och skolchef samt den kommunövergripande ledningsgruppen.
Lokalförsörjningsplanen mynnar ut i ett antal åtgärdsförslag till anpassningar i
beståndet. Det kan vara justeringar av mängden lokaler men också behov av
verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler som är nödvändiga ur
arbetsmiljösynpunkt eller för att möjliggöra verksamhets- och lokalmässiga
effektiviseringar.
Lokalförsörjningsplanen är uppdelad i följande avsnitt:
• Nulägesbeskrivning av befintliga lokalers tekniska status och
ändamålsenlighet.
• Bedömning av verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt.
• Åtgärdsförslag. Analys av hur lokalbeståndet behöver utvecklas och
anpassas för att möta verksamheternas förväntade behov. Detta resulterar i
förslag till anpassningar i beståndet.
• Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och analys kring hur
arbetsprocessen har fungerat.
1.5 Avgränsning
Planen omfattar samtliga lokaler som används för kommunens verksamheter
under innevarande år. Planen är övergripande och beskriver i generella drag hur
lokalerna motsvarar verksamheternas behov. Mindre avvikelser från de generella
beskrivningarna kan förekomma men bedöms kunna avhjälpas inom befintlig
budget och påverkar inte verksamheten i stort.

2

Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivningen omfattar de lokaler som finns tillgängliga inom
kommunens eget fastighetsbestånd och de som hyrs på den externa marknaden
och beskriver lokalernas ändamålsenlighet och tekniska status. För de hyrda
lokalerna där fastighetsägaren bär underhållsansvararet har den tekniska statusen
mindre påverkan på kommunens ekonomi. Det är ändå av stor betydelse för såväl
kommuninvånarnas som besökares bild av de kommunala verksamheterna att
både lokaler och utemiljö är välskötta och i gott skick.
Handlingsutrymmet för anpassningar i lokalbeståndet är betydligt större för de
egenägda lokalerna. Lokalhyresavtalen för de externt förhyrda lokalerna är i de
flesta fall så kallade blockhyresavtal med långa löptider vilket ger kommunen
begränsade möjligheter att anpassa lokalerna vid förändrade behov. Vid inhyrning
av lokaler är därför kontraktstrukturen viktig. Parametrar att noga överväga vid
kontraktstecknande är avtalslängd, uppsägningstid samt kostnads- och
ansvarsfördelning mellan parterna. Om det finns en osäkerhet kring de långsiktiga
lokalbehoven kan det vara bättre att avtala om kortare hyrestid med en högre
årshyra än att sitta fast i ett långt avtal som genererar kostnader för lågt nyttjade
eller i värsta fall tomma lokaler på sikt.
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2.1 Egenägda lokaler
Det kommunägda fastighetsbeståndet omfattar drygt 30 000 kvadratmeter och
består av skolor, förskolor, lokaler för administrativ verksamhet samt kultur- och
fritidsverksamhet. Kostnaderna för dessa lokaler uppgår enligt 2021 års budget till
knappt 25 mkr.
Kommunens fastighetsbestånd är i stora delar eftersatt vad gäller underhåll trots
att många större investeringar genomförts de senaste åren. Erfarenhetsmässigt blir
akuta reparationer och underhållsinsatser dyrare än planerade åtgärder och leder
dessutom ofta till stora störningar för verksamheterna. Ur det långsiktiga
ekonomiska perspektivet behöver därför anslagen för fastighetsunderhåll
stadigvarande följa den nivå som redovisas i underhållsplanerna.
2.1.1

Gamla kommunhuset

2.1.2

Kommunkontoret Formens hus

Byggnaderna är i skrivande stund föremål för ombyggnation och renovering. När
ombyggnationen är klar kommer kommunens folkbibliotek, lärcentra,
socialkontor, delar av arbetsmarknadsenheten och hemtjänst att inrymmas i
lokalerna.
Huset inrymmer den kommunövergripande administrationen. Invändigt är
byggnaden i gott skick då den renoverades och byggdes om under 2017 för att
inrymma kommunkontoret. Byggnaden är i stort anpassad till den verksamhet
som bedrivs i huset.
I dagsläget används den stora ytan i entréplanet mycket sporadiskt. För att lokalen
ska bli mer användbar behöver avskärmning från resten av huset genomföras. Det
för också med sig behov av omdragning av ventilation och el. Även ljudåtgärder
är nödvändiga då det är en dokumenterat lång efterklangstid (eko) i lokalen. En
kalkyl har tagits fram och kostnaden för åtgärderna bedöms uppgå till cirka 2 mkr.
För att möblera lokalen på lämpligt sätt tillkommer kostnader för möbler. Denna
åtgärd handlar inte om planerat underhåll och kräver därför särskilda anslag.
Det har uppdagats att personal upplever hälsoproblem kopplat till lokalerna. En
utredning pågår och mycket talar för att problemen orsakats av att
takkonstruktionen över de gamla hyreshusen inte varit luftad vilket medfört fukt i
isolering. Detta antas vara orsaken till de symptom som personal i delar av huset
upplever. Åtgärder har vidtagits och en uppföljning av dessa kommer att ske när
de varit driftsatta en under en tid.
2.1.3

Terrassen

2.1.4

Tingshuset Grythyttan

Terrassen är hopbyggd med Formens hus och inhyser Hällefors bostads AB:s
verksamhet. Hyrestiden sträcker sig till 2037. Lokalerna är för verksamheten
ändamålsenliga och i gott skick då de renoverades och byggdes om under 2017.
Tingshuset är centralt beläget intill torget i Grythyttan. I huset finns en lokal i
entréplanet där biblioteket inryms. På övervåningen finns två bostadslägenheter.
Byggnaden genomgick en omfattande renovering under 2015 och är generellt i
gott skick. Dock är fasadpanelen i vissa delar rötangripen och kommer att behöva
bytas inom en snar framtid.
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2.1.5

Förskolorna Lärkan 1 och 2

Förskolorna Lärkan 1 och 2 är belägna i kvarteret Lärkan i Hällefors tätort.
Lokalerna som omfattar totalt sex avdelningar blockhyrs av Statens
bostadsomvandling. Till skillnad från övriga externt förhyrda lokaler ligger allt
underhålls- och förvaltningsansvar för fastigheten på hyresgästen, det vill säga
kommunen.
Lokalerna för förskoleverksamheten är ändamålsenliga och har generellt en
relativt god standard. Lekutrustningen på utegårdarna har stora underhållsbehov.
Det finns också behov av solskydd på gården vid Bergslagsvägen, då det saknas
naturlig skugga över lekytor, vilket också påpekats av miljökontoret i samband
med tillsyn av förskoleverksamheten. Det finns också önskemål om förbättrad
utebelysning på den östra parkeringen och gården.
2.1.6

Förskolan Lärkan 3

2.1.7

Förskolan Smultronstället

2.1.8

Klockarhagsskolan

Den nybyggda förskolan Lärkan 3, med totalt fem avdelningar, togs i bruk under
andra halvan av augusti. Det innebär att all barnomsorg i Hällefors tätort är
belägen i samma område vilket främjar integration och medför både pedagogiska
och ekonomiska fördelar. Då verksamhetsledningen är placerad i de nya lokalerna
möjliggörs också ett närmare ledarskap i verksamheten.
Förskolan Smultronstället bedrivs i lokaler i sanitetsbyggnaden vid Hurtigtorpets
motionsanläggning. Lokalerna ägs sedan den 1 februari 2020 av kommunen.
Smultronstället är en så kallad Ur och skurförskola vilket innebär att stora delar av
den pedagogiska verksamheten ska bedrivas utomhus. Med utgångpunkt i detta
bedöms lokalerna och den tillhörande utemiljön vara ändamålsenliga.
Klockarhagsskolan byggdes om och till samt renoverades under åren 2010-2012.
Lokalerna inrymmer grundskola, årskurserna F-9, samt administration för
skolverksamheten. Även grundsärskola finns på skolan. Lokalerna är generellt sett
i gott skick. Taken på flera av de ursprungliga byggnaderna behöver dock bytas
inom en snar framtid liksom de fönster som inte byttes i samband med
ombyggnationen. Dessutom finns problem med fuktläckage i tak på flera av de
tillbyggda delarna vilket misstänks orsaka hälsoproblem hos flera i personalen.
Utredning av problem och möjliga åtgärder pågår.
Lokalerna är anpassade till skolverksamhet. Det finns dock behov av fler
grupprum då allt fler elever har behov av att vistas i mindre undervisningsgrupper.
Det finns också önskemål om soprum samt ett permanent virkesförråd i anslutning
till träslöjden. I dagsläget används en leasad container med elvärme som
virkesförråd vilket inte är optimalt varken ekonomiskt eller ur ett
arbetsmiljöperspektiv.
Det finns ett utbrett missnöje med luftkvalitet och temperatur i lokalerna vilket
framkommit i den enkät bland lokalanvändare som fastighetsenheten låter
genomföra en gång per år. Det har under flera år gjorts gällande att ventilationen
på Klockarhagsskolan skulle vara anpassad för maximalt 20 elever per klassrum.
Eftersom det saknades dokumentation som styrkte uppgiften lät fastighetsenheten
utföra beräkningar av luftflödena i lokalerna. Beräkningarna visar att luftflödena i
de flesta klassrum är dimensionerade för omkring 26 personer.
Ventilationsanläggningen har många år kvar på sin tekniska livslängd och den
godkändes i den senaste obligatoriska ventilationskontrollen som utfördes under
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våren. Av den anledningen antas den upplevda dåliga luften vara kopplad till för
höga inomhustemperaturer under sommarhalvåret. Temperatursensorer har därför
installerats för att möjliggöra bättre kontroll och snabbare åtgärder vid avvikande
temperaturer vilket bör förbättra upplevelsen av inomhusklimatet.
Utemiljön behöver underhållas och vidareutvecklas. Både elever och personal
upplever att det finns för få möjligheter till aktiviteter på den befintliga
skolgården. Eleverna har själva framfört önskemål om bland annat väderskydd,
hinderbana, klättervägg och fler gungor. Avsaknaden av växtlighet är också
påtaglig. Fler träd och buskar skulle bidra till ökad rumskänsla, naturlig skugga
och en trivsammare och mer stimulerande utemiljö. Det finns också önskemål om
cykeltak.
Elevrestaurangen är i godtagbart skick. Buffélinjerna är inte optimalt placerade
bredvid diskinlämningen. Kapprummet i anslutning till elevrestaurangen är trångt.
Hemkunskapsköket som tidigare varit slitet och svårstädat renoverades under
våren 2021.
2.1.9

Centralköket

Kökslokalerna är i stort behov av renovering. Generellt är ytskikt slitna och
svårstädade vilket uppmärksammats av kommunens enhet för livsmedelskontroll
vid återkommande inspektioner. Varumottagningen är trång och det är ont om
plats för ankommande gods. Sopsorteringen är placerad nära varumottagningen
och personal och besökare måste passera komposttunnor och avfallskärl för att
komma in i lokalen. Det gör att verksamheten inte kan garantera en riskfri
livsmedelshantering. Kökets yta och utformning tillåter inte ett optimalt
arbetsflöde. Ett särskilt problem är golvbeläggningen i kök och kylrum som
ideligen spricker sönder på grund av undermåligt underarbete och fukt i
golvbjälklaget. Detta resulterar i en osäker livsmedelshygien. Personalutrymmena
med toalett, dusch, omklädningsrum och tvätt är slitna och svårstädade. Inte heller
diskinlämningen fungerar optimalt med nuvarande elevantal.
2.1.10

Pihlskolan

Pihlskolan inrymmer gymnasieskolans och delar av vuxenutbildningens
verksamhet och administration. Lokalerna är i stort behov av underhåll främst
invändigt men även yttertak behöver läggas om. Ventilation och belysning
behöver förnyas i flera delar av skolan. Dessutom är inte hela skolan
tillgänglighetsanpassad även om vissa insatser gjorts för att förbättra
tillgängligheten de senaste åren. Ett stort problem är att expeditionen varken är
tillgänglig eller kan utrymmas på ett säkert sätt vid hotsituationer. Det höga
elevantalet har medfört ett behov av fler toaletter, grupprum och stora
undervisningssalar. Det saknas också ändamålsenliga förråd. Även restaurangoch metodkök är i behov av renovering.
Vad gäller den yttre miljön finns önskemål om utrymme för fysisk aktivitet och
rörelse. Skolområdet nyttjas frekvent även utanför skoltid, vilket ofta resulterar i
nedskräpning och periodvis även skadegörelse. Soprummet saknar avlopp vilket
gör det svårt att hålla rent.
2.1.11 Grythyttans skola

Skolan inhyser grundskola årskurs F-6 samt fritidshem. Matsal finns i en externt
förhyrd lokal på Sörgården i anslutning till skolan. Lokalerna är ändamålsenliga
för verksamheten men kapprum och entréer är i vissa avseenden trånga då flera
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klasser vistas i utrymmena samtidigt. Några klassrum saknar tillgång till vatten
vilket försvårar undervisning i ämnen som bild och NO. Det är även brist på
personalutrymmen, all personal har inte tillgång till egen kontorsarbetsplats.
Utemiljön kring skolan genomgick en omfattande renovering under 2020.
2.1.12 Sporthallen

I byggnaden bedrivs idrottsverksamhet för skola och föreningsliv. I källarplanet
inryms bowlinghall, styrketräningslokal och en mindre motionslokal. Sporthallen
renoverades i stora delar åren 2007-2008. Förutom nya ytskikt invändigt byttes
ventilation, belysning, golvet i stora hallen och en ny fjärrvärmecentral
installerades. VA- och värmesystem åtgärdades inte i samband med denna
renovering och installationerna har stora underhållsbehov. Att byta nämnda
komponenter skulle medföra stor åverkan på alla ytskikt som är i förhållandevis
bra skick.
I bowlinghallen finns underhållsbehov avseende invändiga ytskikt och sanitet.
Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs men
förrådsutrymmen är en bristvara. Om bowlinghallen i framtiden ska drivas via
entreprenad krävs investeringar i köket för att göra verksamheten attraktiv för
näringsidkare.
2.1.13 F.d. Kronhagsskolan/Galaxen

Byggnaden inrymmer daglig verksamhet för funktionshindrade, lokaler för
kommunens arbetsmarknadsenhet samt gymnastiksal som används både av
föreningslivet och av skolan.
Lokalerna där den dagliga verksamheten finns byggdes om, renoverades och
anpassades för verksamhetens räkning under 2013-2014. De öppna ytorna med
hög takhöjd medför problem med ljud i lokalerna. En ljudutredning har
genomförts via Företagshälsovården och åtgärdsförslag har presenterats. Även
utemiljön är torftig och i behov av renovering. Dålig asfalt utgör en snubbelrisk.
Än större är denna risk för syn- eller rörelsesvaga personer. Det finns önskemål
om en uteplats under tak i anslutning till lokalerna samt fler fasta utemöbler vid
grillplatsen.
I källarplanet på byggnaden är kommunens arbetsmarknadsenhet lokaliserad.
Lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten.
Gymnastiksalen med tillhörande dusch- och omklädningsrum genomgår i
skrivande stund en omfattande renovering utifrån såväl skolverksamhetens som
föreningslivets önskemål.
2.1.14 Kategoribostäder Lärkan

Ovanpå förskolan Lärkan 1 finns sex stycken bostadslägenheter för personer som
är 65 år och äldre. Lägenheterna var föremål för en stor renovering under 2015
och är i mycket gott skick. I skrivande stund är alla lägenheter uthyrda men det
har periodvis varit långa vakanser i ett par lägenheter. Lägenheterna var tänkta
som ett attraktivt boendealternativ för äldre för att få igång så kallade positiva
flyttkedjor där äldre säljer sina villor till förmån för barnfamiljer. Den höga
hyresnivån i lägenheterna tros vara en avgörande faktor till den periodvis höga
vakansgraden.
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2.1.15 Brandstationen

Lokalerna som hyrs ut till Bergslagens räddningstjänst är ändamålsenliga för
verksamheten och i relativt gott skick. Under 2021 har ett nytt
ventilationsaggregat installerats i byggnaden.
2.1.16 Kommunförrådet

Kommunförrådet med tillhörande sanitetsutrymmen hyrs ut till gataparkavdelningen inom Samhällsbyggnadsförbundet.
Fastigheten är anpassad till hyresgästens behov avseende funktionalitet,
ändamålsenlighet och läge men i behov av renovering vad gäller invändiga ytskikt
och sanitetsutrymmen. Under 2021 har de uttjänta portarna bytts ut inom ramen
för planerat underhåll.
2.1.17 Lindholmstorpet

Lindholmstorpet är ett av Hällefors äldsta bostadshus, troligen uppfört i mitten av
1600-talet. Torpet, som testamenterades till kommunen, har under långa perioder
arrenderats ut som kaffestuga. Under 2018 renoverades köket för att uppfylla krav
på livsmedelsanläggning och är i gott skick. Toalettutrymmena behöver en
uppgradering. Den stora ekonomibyggnaden har nytt tak men är i behov av
utvändig målning. l dagsläget står torpet tomt.
Den gröna oas i centralt läge som området omkring Lindholmstorpet utgör har en
stor potential för flera olika verksamheter.
2.1.18 Krokbornsparken

Krokbornsparken byggdes år 1796 av brukspatron Detlof Heijkenskilöld. 4 Parken
byggnadsminnesförklarades 1996 och 2001 upprättade Länsstyrelsen i samarbete
med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, en vårdplan för parken. Där föreskrivs
bland annat hur byggnaderna ska vårdas och underhållas. Det föreligger behov av
takomläggning på några av lotterikioskerna. Även tillgänglighetsanpassning av
cafeterian behöver genomföras. Asfalten är dålig och i vårdplanen förespråkas att
beläggningen tas bort då den inte passar in i parkmiljön. Denna åtgärd är beställd
inom ramen för tidigarelagda investeringar under 2021. Den utvändiga
belysningen behöver bytas då armaturerna är så kallade kvicksilverarmaturer som
det inte längre finns ljuskällor till. Då anläggningen är byggnadsminnesförklarad
finns stora möjligheter till medfinansiering från Länsstyrelsen för
underhållsåtgärder i parken.
Den ideella föreningen Krokborns vänner ansvarar för skötsel och uthyrning av
parken som är en populär fest- och evenemangsplats under sommarhalvåret men
även en välbesökt plats för rekreation.
2.1.19 Björskogsnäs

Inom naturreservatet Björskogsnäs finns ett antal byggnader som ägs och förvaltas
av Hällefors kommun. Länsstyrelsen svarar för skötsel av själva reservatet. Ett av
husen i området är utarrenderat till en privatperson. I Nymansgården har Hällefors
ornitologiska förening tidigare drivit caféverksamhet ett par dagar i veckan under
sommarmånaderna. De senaste två åren har det dock varit stängt med anledning
av pågående pandemi. Övriga byggnader står outnyttjade.

4

Rapport 01:8 Krokbornsparken – en park för folket (2001). SLU
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Nymansgården genomgick en större renovering under 2015. Taket på
loftgångshuset byttes under 2018 men fortfarande finns omfattande
underhållsbehov på flera av byggnaderna. Möjligheter till medfinansiering från
Länsstyrelsen finns för underhållsåtgärder inom reservatet.
2.1.20 Hurtigtorpets motionsanläggning

Sanitetsbyggnaden vid Hurtigtorpets motionsanläggning ägs sedan den 1 februari
2020 av Hällefors kommun. Föreningarna och allmänheten har tillgång till duschoch omklädningsrum samt bastu under anläggningens öppettider. Även en stor del
av grundskolans idrottsverksamhet utövas i Hurtigtorpets motionsområde vilket
innebär att elever frekvent nyttjar sanitetsutrymmen i byggnaden.
Byggnaden är uppförd i början av 90-talet och har under tiden som den förvaltats
av föreningslivet inte varit föremål för några större underhålls- eller
renoveringsåtgärder. Dusch- och omklädningsrum är i stort behov av renovering
liksom de tekniska systemen i byggnaden. Även utvändigt finns stora
underhållsbehov i form av fasadmålning och omläggning av plattsättningar och
asfalt.
2.1.21 Hällevi idrottsplats

Hällevi idrottsplats utgörs av en fotbollsplan av naturgräs för spel 11 mot 11,
sittplatsläktare, en stor grusplan, två mindre gräsplaner, sanitetsbyggnad, två
tennisbanor av grus med tillhörande förrådsbyggnader samt ishallen. I skrivande
stund pågår också byggnation av det nya badhuset vilket kommer att stå färdigt
under hösten 2022. Ishallen ägs av Hällefors ishockeyklubb medan kommunen
äger ispisten och tillhörande kylanläggning. Ispisten är i gott skick då den
totalrenoverades under 2016, och under 2017 byttes kylanläggningen. Även
planbelysningen i ishallen byttes i samband med renoveringen av ispisten.
Ett stenkast från Hällevi finns ytterligare en naturgräsplan för spel 11 mot 11 i fint
skick men som endast nyttjas sporadiskt då den anses ligga för avsides och saknar
läktare. Det resulterar i hårt slitage på planerna på Hällevi som är i relativt dåligt
skick.
Sanitetsbyggnaden för fotbollen, som även innehåller förråd och klubbutrymmen,
är i alla avseenden i mycket dåligt skick. Vilket lokalbehov som finns hos
fotbollsföreningen och som inte tillgodoses av nya lokaler i badhuset behöver
utredas.
Utemiljön, inklusive det staket som omger hela anläggningen, är också i stort
behov av uppfräschning. I samband med badhusprojektet kommer framförallt
gång- och cykelvägar och angöringsvägar att anläggas. Staketet kommer i vissa
partier att plockas bort. Området framför badhuset kommer också att
iordningställas.
2.1.22 Grythyttans idrottsplats

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

Hällefors resecentrum stod klart under hösten 2016 och är i gott skick.
Skadegörelse i form av nedskräpning, förstörelse och klotter förekommer dock i
perioder.
2.1.24 Offentlig toalett torget Hällefors

Toalettbyggnaden stod klar under 2018 och det utvändiga skicket är gott.
Invändigt är slitaget stort. Klotter, nedskräpning och förstörelse är mycket vanligt
förekommande. Om toaletten ska kunna hållas öppen behöver städningen utökas.
2.2 Förhyrda lokaler
Kommunen bedriver en stor del av sin verksamhet, framförallt vård- och omsorg,
i förhyrda lokaler. Den största hyresvärden är Hällefors Bostads AB. Den totala
kostnaden för inhyrda och leasade lokaler uppgår under 2021 till 20,7 mkr. Nedan
följer en redogörelse för det inhyrda lokalbeståndet.
2.2.1

Förskoleklass/fritids Klockarhagsskolan

2.2.2

Folkets hus

Byggnaden som är lokaliserad i norra delen av skolområdet i Hällefors används
för förskoleklass och fritidshem och hyrs av bostadsbolaget. Lokalerna är
utformade så att dessa ska kunna konverteras till lägenheter om behovet av
skollokaler minskar. Det innebär vissa kompromisser i lokalernas utformning som
utgör problem för verksamheten. Bland annat små och trånga kapprum, för små
arbetsrum för personalen samt avsaknad av förrådsutrymmen.
Lokalerna i Folkets hus hyrs för kulturskolans verksamhet samt för vissa delar av
den kommunala vuxenutbildningen. Dessutom finns ett avtal med
fastighetsägaren Folkets hus förening som ger lokala föreningar rätt att nyttja två
av de möteslokaler som finns i huset kostnadsfritt ett antal tillfällen per år.
Kulturskolans lokaler är ändamålsenliga för verksamheten och i gott skick. Det
finns dock en problematik kring inomhustemperatur och luftkvalitet, främst
vintertid. Entrén till lokalen är inte tillgänglighetsanpassad. Utemiljön i anslutning
till lokalerna är inte anpassad för verksamheten då avgränsningar saknas. Det
skapar en otrygghet då utevistelsen är förlagd nära trafiken på torget. Det finns
också önskemål om en utomhusscen i anslutning till lokalen som kan användas för
olika föreställningar och evenemang samt bättre belysning kring entrén för ökad
trygghetskänsla och för att tydligare markera entrén till verksamheten.
Lokalerna där SFI-undervisningen bedrivs är inte optimala bland annat för att de
är separerade från övrig vuxenutbildning på Pihlskolan. Det förekommer problem
med ljudöverföring mellan rum, det saknas grupprum i anslutning till
undervisningssalar. Lunchrummet saknar fönster och är för litet för att inrymma
alla samtidigt.
2.2.3

Sörgården - förskola, måltid, hemtjänst och trygghetsboende

Sörgården ägs av Hällefors bostads AB och kommunen hyr lokaler för förskola,
måltidsverksamhet, personalutrymmen för hemtjänstpersonal samt
gemensamhetsutrymmen för det trygghetsboende om 16 lägenheter i
bostadsbolagets regi som också finns i lokalerna.
På Sörgården i Grythyttan finns ett tillagningskök som servar såväl
trygghetsboendet som förskolan och skolan. Det finns önskemål om
ombyggnation av köket, främst diskutrymmet för att kunna effektivisera
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verksamheten. Ytorna skulle också behöva disponeras om då det i dagsläget är
trångt i köket. Ytskikt är generellt slitna och i behov av renovering.
Elevrestaurangens utformning med buffélina och diskinlämning är inte optimal
vilket hindrar ett effektivt arbetssätt för både kökspersonal och pedagoger.
Förskolans lokaler är renoverade 2014 respektive 2018 och ändamålsenliga för
den verksamhet som bedrivs. Det finns dock behov av kompletterande solskydd
och utveckling av utemiljön. Detta arbete pågår.
2.2.4

Björkhaga - Gemensamhets- och personalutrymmen

På det som kallas gamla Björkhaga finns ett trygghetsboende med 57 lägenheter.
Respektive hyresgäst hyr sin lägenhet direkt av fastighetsägaren Hällefors bostads
AB. Kommunen hyr lokaler i byggnaden för matsal, hemtjänstpersonal,
enhetschefer, sjuksköterskor, assistenter och planerare.
Ändamålsenliga samtalsrum saknas. Två planerare delar kontor vilket inte är
optimalt och en annan planerare är lokaliserad i individ- och familjeomsorgens
lokaler eftersom det inte finns plats någon annanstans. Ett tydligt önskemål från
verksamheten är att samlokalisera alla planerare vilket bland annat skulle
underlätta för personalen att täcka upp för varandra vid frånvaro. Flera kontor är
små och trånga. Det är också problem med överhörning mellan olika kontorsrum i
verksamheten där sekretess är en viktig faktor. Förvaringsutrymmen för
arbetskläder saknas. Det finns även problem kopplade till inomhusmiljön,
framförallt avseende temperatur och luftkvalitet. Förvaltningen har initierat en
dialog med fastighetsägaren för att komma till rätta med problemen.
I anslutning till Björkhaga finns en park kallad Sinnenas och minnenas park. Den
ursprungliga tanken var att den skulle fungera som en pedagogisk och terapeutisk
park för verksamheten. Skötsel och underhåll i parken har på senare tid varit
undermålig och den SPA-anläggning med jacuzzi och ångbastu som
iordningsställdes när parken invigdes används inte då det saknas resurser för
rengöring och underhåll av anläggningen. Dessutom är hälsostatusen för många
personer som bor på trygghetsboendet så låg att den sortens aktiviteter inte är
möjliga att genomföra.
2.2.5

Björkhaga, vård- och omsorgsboende

2.2.6

Björkhaga kök

Även denna del av Björkhaga hyrs in från det kommunala bostadsbolaget.
Här bedrivs ett vård- och omsorgsboende med 26 platser. Verksamheten kommer
att lämna lokalerna i samband med att nyrenoverade lokaler på Gillershöjden står
inflyttningsklara under våren 2022. Dock kommer kommunen att behöva dessa
lokaler för evakuering, om det särskilda boendet Fyrklövern ska renoveras, vilket
för närvarande utreds.
Björkhaga kök är nyrenoverat. Dock återstår vissa förbättringsområden. Det
största problemet i dagsläget är att ventilationen och frysrummet upplevs som
otillräckliga vilket utgör en begränsning i verksamheten. Avsaknaden av förråd
och tvättmöjligheter för kökskläder ökar arbetsbelastningen och hämmar en
effektiv verksamhet. Varumottagningen utgör en begränsning. Även diskrummet
innebär en flaskhals i verksamheten. Kökslokalerna behöver disponeras om och i
viss mån utökas då mat ska levereras ut till vård- och omsorgsboendet på
Gillershöjden. Åtgärder för att komma till rätta med problemen pågår och kommer
att färdigställas under hösten 2021.
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2.2.7

Fyrklövern

Fyrklövern hyrs in från bostadsbolaget och fungerar som vård- och
omsorgsboende med 58 platser. Lokalerna är i flera avseenden inte
ändamålsenliga för verksamheten. En inventering påvisar brister i brandsäkerhet,
badrum, läkemedelshantering, låssystem samt avsaknad av ett låsbart utrymme för
smittfarligt avfall.
Köket på Fyrklövern är ett så kallat mottagningskök. Köket behöver disponeras
om för att fungera bättre. I dagsläget är måltidsverksamhetens lokaler utspridda på
båda sidor om en korridor vilket inte är optimalt ur arbetssynpunkt. Ventilationen
upplevs som mycket bristfällig. Kökets arbetsytor och ytskikt är inte heller
anpassade till dagens standard. Varumottagningen och förråd är trånga, där även
flera kyl- och frysskåp finns placerade, vilket medför att verksamheten inte kan
garantera livsmedelssäkerheten.
Under 2019 tecknades ett nytt hyresavtal för Fyrklövern som sträcker sig fram till
och med 2039. Kontraktet förbinder Hällefors bostads AB att genomföra
renovering och vissa verksamhetsanpassningar av lokalerna utan hyreshöjning.
Efter kontraktets tecknande har en oro hos verksamheten uppdagats om att
lokalerna, trots dessa stora renoveringar och anpassningar, inte skulle vara
ändamålsenliga. Framförallt gäller oron arbetsmiljön där ett nytt regelverk trätt i
kraft under projektets gång. Av den anledningen har projektet pausats och
förvaltningen har fått i uppdrag att utreda alternativ till renovering. Parallellt
pågår också en utredning om optimalt ägande- och förvaltarskap för
verksamhetslokaler som bland annat berör Fyrklövern. Resultaten av de båda
utredningarna ska presenteras under hösten 2021.
2.2.8

Gillershöjden

2.2.9

Gruppbostad Mogrensvägen

Lokalerna på Gillershöjden är föremål för totalrenovering samt om- och
tillbyggnad för att anpassas till ett modernt vård- och omsorgsboende med totalt
26 platser. Lokalerna kommer, efter stora förseningar orsakade av mycket
omfattande asbestsanering, att stå klara under första våren 2022 och kommer att
hyras via ett 25-årigt blockhyresavtal med fastighetsägaren Länsgården.
På Mogrensvägen bedrivs gruppbostad enligt LSS som omfattar fem lägenheter.
Kommunen hyr lokalerna av Hällefors Bostads AB. Personalrum saknas vilket
utgör ett arbetsmiljöproblem. Det finns också problem med dålig luft i lokalerna.
Vissa lägenheter är inte tillgänglighetsanpassade med bland annat höga trösklar
som försvårar förflyttning med hjälpmedel. Verksamheten har också behov av fler
och bättre förrådsutrymmen.
2.2.10 Gruppbostäderna Svalan och Källan

I anslutning till Björkhaga finns två gruppbostäder enligt LSS; Källan och Svalan,
med totalt 12 lägenheter som ägs av bostadsbolaget. De boende hyr sina
lägenheter direkt av fastighetsägaren medan kommunen hyr gemensamhets- och
personalutrymmen. Gemensamhetsutrymmen och toaletter är trånga vilket utgör
ett arbetsmiljöproblem för personalen. Trösklar i lokalerna försvårar förflyttning
med hjälpmedel såsom rullatorer. Lokalerna är slitna och i mycket stort behov av
underhåll. Utformningen av lokalerna är heller inte optimal då
gemensamhetsutrymmet inte är centralt beläget, vilket försvårar överblick över
lokalerna, framförallt nattetid.
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2.2.11 Gruppbostad Karlavagnen

Karlavagnen är en gruppbostad enligt LSS med fem lägenheter som är belägen i
bostadsområdet Polstjärnan. Personalutrymmena är inte ändamålsenliga då ett litet
kontor som används för rapportering även fungerar som omklädningsrum.
Invändigt finns behov av ytskiktsunderhåll och önskemål om anpassningar i
lokalernas utformning för att bättre tillgodose verksamhetens behov. Den yttre
miljön upplevs som otrygg vilket relateras till den sociala situationen i
bostadsområdet. Verksamheten saknar förråd för förvaring av cyklar,
trädgårdsmöbler och liknande.

3

Bedömning av framtida lokalbehov

Det framtida behovet av lokaler för kommunal verksamhet påverkas av en rad
faktorer som ligger utanför kommunens kontroll. Invånarantal, befolkningens
ålderssammansättning, antal asylsökande, arbetslöshet, flyttmönster, lagändringar,
ekonomisk konjunktur och privata utförare på marknaden är exempel på dessa
faktorer. De kommande tio åren är det tidsperspektiv som är rimligt och
meningsfullt att bedöma. Det kan sättas i relation till att en nybyggd fastighet ofta
har en förväntad livslängd på minst 40 år.
Antagandena om befolkningens utveckling grundar sig på tillgängliga prognoser
från Statistiska centralbyrån, SCB, vilken uppdateras under april månad varje år.
Enligt den senaste prognosen beräknas befolkningen som helhet minska med 195
personer mellan åren 2022 och 2031. En något mindre befolkningsminskning
jämfört med förra årets prognos.
Prognos befolkningsmängd Hällefors kommun 2022-2031

Under första halvåret 2021 minskade kommunens folkmängd med 40 personer
och den totala folkmängden i kommunen uppgick per den sista juni till 6 856
personer.
3.1 Behov och prognos för den pedagogiska verksamheten
Nedan presenteras lokalbehoven för den kommunala pedagogiska verksamheten
under de kommande åren med hänsyn till det kommunala uppdraget samt
förväntad befolkningsutveckling- och struktur.
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3.1.1

Förskolan

Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i kommunen och som
inte har börjat i förskoleklass eller grundskola. Normalt ska barn erbjudas förskola
från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver med
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget
behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel
vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade.
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska
erbjudas förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller
15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd
i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda
förskola i minst 525 timmar om året.
Lokalbehoven för kommunens förskoleverksamhet påverkas, förutom av antalet
barn i kommunen i åldersgruppen 1-5 år, även av privata utförares
verksamhetskapacitet samt efterfrågandegrad på den kommunala förskolan.
Antal födda barn i Hällefors kommun 2000-2020 samt prognos för 2021-2031

Födelsetalen förutspås variera mellan 65 och 71 födda barn per år under
planperioden. Under första halvåret 2021 uppgick antalet levande födda till 31
stycken. Prognosen för helåret 2021 uppgår till 65 stycken. Mellan åren 2011 och
2020 föddes i snitt 64 barn per år. År 2020 föddes endast 53 barn under hela året
att jämföra med prognosen på 68 stycken.
Prognos för antal barn i förskoleålder 1-5 år Hällefors kommun 2022-2031
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Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer det totala antalet barn i åldern
1-5 år vara 363 vid årets slut. För barn i förskoleåldern prognostiseras en
minskning med omkring 32 barn mellan 2021 och 2025 för att därefter åter öka
successivt till totalt 363 barn år 2031.
Historiskt sett är i genomsnitt cirka 80 procent av de barn som är folkbokförda i
kommunen inskrivna i kommunal förskola. Antal barn per avdelning är i snitt 18
stycken. Under förutsättning att prognosen slår in och att trenden för nyttjande av
den kommunala förskolan består kommer behovet av antal avdelningar se ut i
enlighet med tabellen nedan.

I dagsläget finns totalt 256 barn i den kommunala förskolan, alltså drygt 30 barn
färre än prognosen för innevarande år. Det finns 16 avdelningar inom den
kommunala förskolan, fyra i Grythyttan och 12 i Hällefors.
Om antalet platser hos privata utförare skulle utökas kommer den kommunala
förskolans överkapacitet att bli än större. Lokalerna på förskolan Smultronstället i
Hurtigtorpet ägs av kommunen och kan lämnas av förskolan med kort varsel. Vad
dessa lokaler i så fall ska användas till bör utredas.
Lokalerna på Lärkan 1 och 2 med totalt sex avdelningar hyrs av Statens
bostadsomvandling via ett hyresavtal som löper till och med sista juli 2036. Den
nybyggda förskolan är byggd av prefabricerade moduler vilket möjliggör
avveckling av enstaka avdelningar. Platsbehovet på de olika förskolorna påverkas
också av vart i kommunen barnen bor. Från och med hösten 2020 är barnantalet i
Grythyttan så högt att en extra avdelning hyrs in från bostadsbolaget. Detta
kontrakt är ett tillsvidarekontrakt med tre månaders uppsägningstid vilket
möjliggör snabb avveckling vid minskat behov. Preliminärt kan detta ske under
våren 2022.
3.1.2

Grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9.
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat.
När elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser kan åldersblandade
klasser med till exempel årskurs 1-2 skapas. Åldersblandade klasser kan även
skapas av pedagogiska skäl.
Förskoleklass är en egen skolform som omfattar 525 timmar per år. Kommunen
måste erbjuda alla sexåringar plats i förskoleklass. Skolformen är obligatorisk och
verksamheten är avgiftsfri. Förskoleklasserna finns i skolans lokaler.
Skolbarnsomsorg skall erbjudas alla barn från förskoleklass upp
till 12 års ålder. Skolbarnsomsorgen organiseras som fritidshem där barnen
är inskrivna och betalar en avgift upp till årskurs 3. Från årskurs 4 till årskurs 6
skall kommunen erbjuda plats men fritidshemsverksamheten kan organiseras som
en öppen verksamhet, så kallad fritidsklubb, där barnen deltar när de så önskar
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utan att vara inskrivna. Föräldrarna betalar en mindre avgift för mellanmål och
material. Fritidshemmen finns i skolornas lokaler.
Prognos för antal barn i grundskolan 6-15 år Hällefors kommun 2022-2031

I skrivande stund finns totalt 755 elever inskrivna i grundskolan. Enligt prognosen
kommer elevantalet i grundskolan minska marginellt inom planperioden för att
2031 uppgå till 738 stycken.
Det finns två grundskolor i kommunen; Grythyttans skola med årskurserna F-6
samt Klockarhagsskolan i Hällefors med årskurserna F-9.
Prognosen för antal barn i grundskoleålder ger ett behov av tre paralleller i
respektive årskurs på Klockarhagsskolan. Det innebär att den modulbyggnad som
finns på Hemgårdsvägen kommer att behövas under hela planperioden.
3.1.3

Grundsärskola

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med
utvecklingsstörning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som
möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer
grundsärskolans kursplaner för ämnen och de som inte uppfyller kunskapskraven
för dessa följer kursplaner för ämnesområden.
Ett mål för grundsärskolans verksamhet är att den så långt som möjligt inkluderas
i kommunens övriga skolverksamhet. Ambitionen är att ordna egen verksamhet i
kommunen utifrån elevernas behov och därmed minska antalet köpta platser i
annan kommun. Grundsärskolan med tillhörande fritidshem/LSS-verksamhet
finns i Hällefors. Fritidshemmen finns i skolan och flera lokaler samutnyttjas och
används under del av dagen till skolverksamhet och därefter till fritidsverksamhet.
Yngre elever är ofta inkluderade i grundskolans ordinarie fritidsverksamhet.
Elever i grundsärskolan har skolplikt i nio år. Om de inte når målen erbjuds de
möjligheten att förlänga sin skolgång med ett till två år. Verksamheten strävar
efter att så långt det är möjligt integrera eleverna i ordinarie klasser.
Prognosen för antal barn i grundskoleålder bedöms inte föranleda ändrade
lokalbehov för verksamheten i stort.
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3.1.4

Gymnasieskolan

Inom gymnasieskolan i Hällefors kommun finns följande gymnasieprogram:
• Restaurang och livsmedelsprogrammet
• Introduktionsprogrammet
• Industritekniska programmet
• Teknikprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
På industritekniska programmet är karaktärsämnen förlagda till Rinman
Educations lokaler på Ovakos industriområde. Kärnämnesstudierna är förlagda till
Pihlskolan. Omkring 50 procent av alla elever i kommunen väljer i dagsläget att
läsa gymnasieutbildning i annan kommun.
Prognos för antal i gymnasieålder 16-18 år Hällefors kommun 2022-2031

I dagsläget är 148 ungdomar i åldern 16-18 år folkbokförda i kommunen. Inom
den kommunala gymnasieskolan finns 132 inskrivna elever. Förvaltningen
bedömer med hänsyn till invånarstrukturen och det faktum att många familjer inte
har ekonomiska förutsättningar att skaffa lägenheter till sina gymnasieungdomar
samt med långa pendlingsavstånd till andra utbildningsorter, att fler elever
kommer att genomföra sin gymnasieutbildning i kommunen de kommande åren.
Det totala elevunderlaget i kommunen bedöms öka med totalt 24 stycken mellan
åren 2021 och 2031 med en topp på 248 stycken år 2025. Om andelen elever som
väljer att studera i hemkommunen ökar bedöms lokalbehovet också öka då det
redan i dagsläget är trångt i skolan och bland annat antalet toaletter är begränsande
för hur många elever som kan tas emot.
Diskussioner om ett eventuellt samarbete mellan kommunens gymnasieutbildning
inom restaurang och Restauranghögskolan vid Örebro Universitet pågår. Om ett
samutnyttjande av lokaler skulle vara möjligt kan restauranglokalerna på
Pihlskolan istället anpassas till och nyttjas av den kommunala vuxenutbildningen.
3.1.5

Vuxenutbildningen

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Hällefors kommun finns följande
utbildningar:
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• Grundläggande vuxenutbildning (Grh) syftar till att ge vuxna sådana
kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och
arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra fortsatta studier.
• Gymnasial vuxenutbildning (KvGy) skall ge vuxna kunskaper och
färdigheter, som motsvarar de som ungdomar kan få genom
gymnasieskolan.
• Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna nyanlända invandrare
grundläggande kunskaper i svenska språket.
• Särvux, syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper och
färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få i särskolan.
Antal personer inom grundvux och gymnasievux bedöms öka allt eftersom
personer blir klara med sin SFI-utbildning. Det bedöms dock inte påverka de
totala lokalbehoven för verksamheten. Antalet personer som är i behov av SFIundervisning påverkas av hur många nyanlända som finns i kommunen.
Utvecklingen av framtida antal är i dagsläget svår att bedöma.
Den pedagogiska verksamheten bedriver Lärcentra som erbjuder personer inom
vuxenutbildningen pedagogiskt stöd men även distansstudier och distanstentamen.
Trenden i riket är att möjligheterna till distansstudier ökar på alla
utbildningsnivåer och förvaltningen bedömer att verksamheten fyller en viktig
funktion för den framtida arbetskraftsförsörjningen. Verksamheten kommer under
hösten att flytta till nyrenoverade lokaler i den östra flygeln på kommunhuset. En
central och framträdande lokalisering av verksamheten skulle kunna få fler att
upptäcka möjligheten att studera.
3.1.6

Kulturskolan

Kulturskolan ska enligt skolplanen erbjuda barn och ungdomar möjlighet att
prova och utveckla förutsättningar inom instrument, ensemble, sång och
körverksamhet. Kommunens kulturskoleverksamhet är bredare med undervisning
även i drama och dans. Kulturskolan samarbetar med grundskolan med projekt
och gruppundervisning då en målsättning är att nå ut till alla barn i kommunen.
Kulturskolans lokalbehov tillgodoses i lokaler i souterrängplanet i Folkets hus och
det finns i dagsläget inget som tyder på att verksamhetens lokalbehov kommer att
förändras inom planperioden.
3.2 Behov och prognos för den sociala verksamheten
Nedan presenteras prognos och förväntad utveckling av lokalbehov kopplade till
kommunens sociala verksamhet.
3.2.1

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen inkluderar socialtjänst, myndighetsutövning för
äldreomsorg och funktionshinder samt arbetsmarknadsenhet. Verksamheten
inrymmer mottagning, handläggning och insatser riktat mot individer med sociala
problem och ekonomisk utsatthet i kommunen.
Förvaltningen bedömer inte att den prognosticerade befolkningsutvecklingen
inom planperioden föranleder ändrade lokalbehov för verksamheten.
3.2.2

LSS-verksamheten

Funktionsnedsattas behov av stöd och service tillgodoses i huvudsak av
kommunen enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
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funktionshindrade. Funktionsnedsatta kan också få insatser enligt
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp han eller
hon behöver. Kommunen ansvarar för stöd som kan underlätta vardagen, som
personlig assistans, avlösning, hjälp i hemmet, bostad med särskild service,
bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.
3.2.2.1

Bostad enligt LSS

I huvudsak beskrivs tre former av bostäder i förarbeten till lagstiftningen:
• gruppbostad,
• servicebostad,
• annan särskilt anpassad bostad.
Gruppbostad och servicebostad är två olika former av bostäder med särskild
service för vuxna, Där ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket däremot inte
ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Den sistnämnda kan dock
kombineras med hemtjänst- eller boendestödinsatser.
Kommunen erbjuder endast boendeplatser i gruppbostad i egen regi. Plats i andra
boendeformer köps via andra vårdgivare. Behovet av antal platser i gruppbostad
har varit relativt konstant i kommunen under åren 2013-2019 och har varierat
mellan 21 och 22 platser.
I rapporten ”Ett gott liv” (Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för
personer med utvecklingsstörning, Riksförbundet FUB, 2014) framkommer att en
viktig slutsats i planerandet av boendefrågor enligt LSS är att inte tänka i
standardlösningar. Personer med utvecklingsstörning är, som alla andra, unika vad
gäller personlighet och intressen. Förmågor och svårigheter till följd av bland
annat grad av funktionsnedsättning, ser olika ut och därmed varierar också
behovet av samhällets stöd. Därtill kommer att behovet av stöd ofta förändras över
tid.
För att minska antalet externt köpta vårdplatser ser förvaltningen ett behov av att
differentiera befintliga boenden i kommunen för att kunna erbjuda boende för alla
innevånare med särskilt stödbehov utifrån LSS. En sådan omställning bedöms
gynna kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv men framförallt gynna brukare
som genom detta kan erbjudas bättre anpassade boenden i sin hemkommun
oavsett funktionshinder eller stödbehov. Förvaltningen arbetar i skrivande stund
med frågan.
3.2.2.2

Daglig verksamhet enligt LSS

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

Äldreomsorgen

Äldreomsorg bedrivs av kommunen i syfte att äldre personer ska kunna leva ett
kvalitativt och självständigt liv i trygghet. Det finns idag stora möjligheter att bo
kvar i hemmet med stöd från samhället i form av hemtjänst och olika former av
anpassning av boendet, vilket ligger i linje med önskemål från många äldre. Det
finns även ett antal olika boendeformer för äldre.
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Seniorboende och trygghetsboende är boenden som rent byggtekniskt är
anpassade för personer i behov av olika hjälpmedeltill exempel med låga trösklar
för enkel förflyttning med rullator och extra breda hissar för rullstol. För att bo i
ett seniorboende eller trygghetsboende behövs inget tillstånd eller beslut från
kommunen, individen hyr eller köper bostaden på den ordinära
bostadsmarknaden. Individer i trygghetsboende eller seniorboende är ofta också i
behov av hemtjänstinsatser vilket individen ansöker om hos kommunen.
Särskilt boende för äldre, även kallat vård- och omsorgsboende, är avsett för äldre
personer med omfattande behov av omsorg. För att få plats på särskilt boende
krävs relativt omfattande medicinska och sociala behov eller behov av vård
dygnet runt.
Generellt sett är antalet äldre lättare att prognostisera än antalet barn. Äldre flyttar
inte i lika stor utsträckning som barnfamiljer och av de personer med
migrationserfarenheter som kommit till Sverige de senaste åren är majoriteten i
åldrarna 25 - 44 år. 5 Behoven av äldreomsorg kommer under planperioden därför
inte att påverkas nämnvärt med anledning av de senaste årens stora
flyktingmottagande i kommunen. Lokalbehoven inom äldreomsorgen påverkas,
utöver av den uppenbara faktorn antal äldre personer, även av utbudet av boende
på den ordinära bostadsmarknaden, attraktiviteten på kommunens särskilda
boenden, digital utveckling och den generella hälsoutvecklingen hos äldre
personer. Det finns i dagsläget ingen privat utförare av äldreomsorg i kommunen.
Prognos för antal personer 65 år och äldre Hällefors kommun 2022-2031

Antalet 65 år och äldre i Hällefors kommun bedöms minska från 1 978 stycken år
2021 till 1 971 stycken år 2031. Det totala antalet personer över 65 år bedöms
alltså vara stabilt över planperioden. I gruppen 65-79 år är efterfrågan på vårdoch omsorgsplatser begränsad. Under 2018 bodde i snitt 1,4 procent av
åldersgruppen i särskilda boendeformer vilket kan jämföras med snittet för
liknande kommuner vad gäller äldreomsorg som låg på 0,93 procent.

5

Migrationsinfo.se

23(26)

Prognos för antal personer 80 år och äldre Hällefors kommun 2022-2031

I gruppen 80 år och äldre är andelen som är i behov av vård- och omsorgsplats
betydligt högre. Under 2018 bodde 8,6 procent av denna åldersgrupp i kommunen
i vård- och omsorgsboende. Detta var en lägre andel jämfört med liknande
kommuner vad gäller äldreomsorg där snittet låg på 12,3 procent samma år.
Antalet 80 år och äldre bedöms öka med 117 individer i kommunen fram till år
2031.
3.2.3.1

Vård- och omsorgsboende

Samtidigt som antalet äldre ökar tenderar människor att bli allt friskare längre upp
i åldrarna. Den tekniska utvecklingen inom äldreomsorgen bedöms de kommande
åren gå snabbt framåt. Hur detta kommer att påverka behoven av vård- och
omsorgsplatser är dock osäkert. Det finns även osäkerhetsfaktorer kring hur
pandemin kommer att påverka den långsiktiga efterfrågan liksom Nära vårdreformen, samsjuklighetsutredningen samt utredningen kring en ny
äldreomsorgslag. Den utbredda uppfattningen är att äldre i framtiden i högre grad
vill bo hemma så länge som möjligt under ålderdomen. Detta styrks även av en
trend inom kommunen där fler och fler de senaste åren tackat nej till en plats på
särskilt boende.
Antalet vård- och omsorgsplatser i Hällefors kommun uppgår i dagsläget till 84
stycken inklusive 8 korttidsplatser. I och med att lokalerna på Gillershöjden är
inflyttningsklara under 2022 kommer kommunen att ha totalt 94 platser på vårdoch omsorgsboende. Med hänsyn till trenden de senaste åren bedöms 86 platser
vara tillräckligt för att täcka behoven av vård- och omsorgsplatser på sikt. I
skrivande stund pågår en särskild utredning av ombyggnation och renovering av
det befintliga boendet Fyrklövern kontra nyproduktion, där möjlighet finns att
justera antalet platser. Utredningen kommer att presenteras under hösten.
3.2.3.2

Hemtjänst

Lokalbehoven för kommunens hemtjänst handlar om personalutrymmen och
utrymmen för administrativ personal kopplad till verksamheten. Mindre
volymförändringar i verksamheten påverkar inte lokalbehoven men vid stora
volymförändringar ändras verksamhetens behov av lokaler. Lokalbehoven för
verksamheten bedöms inte förändras i någon större omfattning under
planperioden.
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3.3 Behov och prognos för den allmänna verksamheten
Den allmänna verksamheten omfattar kommunövergripande administration,
stödfunktioner till kärnverksamheterna samt kultur- och fritidsverksamhet.
3.3.1

Kommunövergripande administration

3.3.2

Lokaler för facklig verksamhet

3.3.3

Kultur- och fritidsverksamheten

Lokalbehoven för den kommunövergripande administrationen och därtill hörande
verksamheter bedöms inte förändras nämnvärt under planperioden.
Kommunen är enligt praxis av Lag (1974:358) om förtroendemans ställning på
arbetsplatsen, skyldig att bistå med lokal för den fackliga verksamheten. I
skrivande stund hyrs olika lokaler från bostadsbolaget för ändamålet. Eventuellt
skulle ett samnyttjande av lokaler kunna minska lokalbehoven för verksamheten.
Inom kommunens kulturverksamhet samordnas folkbibliotek och allmän
kulturverksamhet. Bibliotekets uppdrag som regleras av Bibliotekslag (2013:801),
är att främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och
bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Det görs genom att tillhandahålla
böcker, tidskrifter, databaser, internet, film, musik med mera samt genom
utställningar och andra kulturarrangemang. Folkbiblioteken ska också verka för
att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Utöver
huvudbiblioteket i Hällefors, finns ett filialbibliotek i Grythyttan som även är
skolbibliotek för Grythyttans skola.
Allmänkultur är programverksamhet som konserter, bio, föreläsningar och
teater, utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor.
Föreningslivet står för de stora insatserna när det gäller fritidsverksamhet
En av den kommunala fritidsverksamhetens viktigaste uppgifter är därför att
stödja och underlätta för föreningslivet. Stöd ges i form av föreningsbidrag och
genom att kommunen upplåter kultur- och fritidsanläggningar samt lokaler till
subventionerade priser.
Efterfrågan på tider i kommunens idrottshallar varierar mellan olika anläggningar.
Sporthallen är fullbokad. Efterfrågan på tider i Kronhagsskolans idrottshall har
ökat i samband med att lokalen renoveras. Idrottshallen i Grythyttans skola är inte
fullt nyttjad. Om en konstgräsplan anläggs kommer fotbollens efterfrågan på tider
inomhus att minska. Den rörelsesal som byggs i badhuset kommer att kunna
användas för gruppträningar inom exempelvis motionsgymnastik och yoga.

4

Åtgärdsförslag

Nedan beskrivs de åtgärder och anpassningar som lokalförsörjningsgruppen
rekommenderar med utgångspunkt i framtida förväntade lokalbehov för de
kommunala verksamheterna. Åtgärdsförslagen beskrivs under respektive fastighet
eller hyresobjekt.
4.1 Klockarhagsskolan
Vad gäller utveckling av utemiljön kring Klockarhagsskolan behöver sakkunnig
anlitas för att se över helheten och upprätta en kalkyl för åtgärder. Eftersom det
inte handlar om planerat underhåll krävs särskilda medel för att möjliggöra
insatser.
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4.2 Centralköket
Förvaltningen planerade tidigare renovering om omdisponering av Centralköket
under 2021. Då projekteringen dragit ut på tiden och det saknas ekonomiskt
utrymme under 2021 har åtgärden skjutits fram ett år. Efter identifiering av fukt i
hela golvbjälklaget talar mycket för att det kommer att bli en betydligt dyrare
renovering än tidigare uppskattning. Detta hanteras som ett eget ärende när
projekteringen är genomförd.
4.3 Pihlskolan
Invändig renovering och tillgänglighetsanpassning av Pihlskolan planerades
ursprungligen till 2022. Eftersom andra planerade projekt blivit dyrare än
kalkylerat kommer projekteringen att kunna genomföras först under 2022 och
renoveringen under 2023. Beroende av omfattning kan renoveringen behöva delas
upp i etapper för att inte påverka verksamhetens tillgång till lokalerna.
4.4 Hällevi idrottsplats
Den befintliga sanitets- och klubbrumsbyggnaden på Hällevi bör rivas då den är i
så dåligt skick att det inte bedöms ekonomiskt försvarbart att renovera den. Även
områdets utemiljö bör fräschas upp då anläggningen är föremål för många besök,
både av kommuninvånare och externa besök vid matcher och cuper och påverkar i
hög utsträckning bilden av Hällefors. I samband med badhusprojektet ses delar av
utemiljön över. En utredning av lokalbehoven för framförallt
fotbollsverksamheten bör genomföras så snart som möjligt.
4.5 Hurtigtorpets motionsanläggning
Utifrån den underhållsplan som upprättats för fastigheterna har ett antal
renoveringsbehov definierats. Det handlar om utvändig målning, omläggning av
plattor och asfalt samt renovering av dusch- och omklädningsrum. Förvaltningen
föreslår att detta genomförs under 2022.
4.6 Krokbornsparken
I Krokbornsparken finns ett behov av framförallt utvändig målning samt
takrenovering på en av lotterilängorna där det saknas takpapp och rinner in vatten.
Förvaltningen föreslår att dessa åtgärder genomförs under 2022.

5

Uppföljning och utvärdering

I detta stycke redovisas en uppföljning av tidigare beslutade åtgärder och uppdrag
kopplade till lokalförsörjningsplanen samt en utvärdering av hur arbetet med
planen fungerat.
5.1 Uppföljning
I samband med att lokalförsörjningsplanen för 2021-2030 antogs gav
kommunstyrelsen kommunförvaltningen ett par specifika uppdrag. Nedan följer
en kort redogörelse av dessa uppdrag.
5.1.1

Framtagande av underhållsplaner

Förvaltningen gavs i uppdrag att upprätta underhållsplaner för Hurtigtorpets
motionsanläggning, Lindholmstorpet och Krokbornsparken samt att revidera
underhållsplanen för Björskogsnäs. Att arbeta fram underhållsplaner är initialt ett
tidskrävande arbete då samtliga i fastigheterna ingående komponenter ska
definieras och mängdförtecknas. När detta väl är gjort är det ett mindre arbete att
revidera planerna utifrån genomförda åtgärder. Förvaltningen har upprättat en
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underhållsplan för Hurtigtorpets motionsanläggning och Krokbornsparken. För
Lindholmstorpet är arbetet påbörjat men inte klart. Arbetet med revidering av
underhållsplanen för Björskogsnäs pågår men är inte färdigställt.
5.1.2

Utredning av hyresnivån för kategoriboendet Lärkan

Uppdraget gavs förvaltningen utifrån att höga hyresnivåer misstänks ligga bakom
långa vakanser i kategoriboendet vilket medför att bostäderna inte fyller det syfte
som planerades, nämligen att skapa positiva flyttkedjor på den lokala
bostadsmarknaden. Uppdraget är ännu inte påbörjat och kommer att redovisas
som ett eget ärende.
5.2 Utvärdering
Arbetet med lokalförsörjningsplanen har breddats för att inkludera fler perspektiv
och åstadkomma bättre kontinuitet i kommunens lokalplanering. Numera har
lokalförsörjningsgruppen månadsvisa möten vilket möjliggör snabbare hantering
av förändringar och anpassningar vid behov.

6

Ekonomiska konsekvenser

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

7
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Bilagor

Bilaga 1 Sammanställning inhyrda lokaler

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende

Sida

1(2)

Datum

2021-10-25
Kommunförvaltningen
Mikael Pulkkinen
Mikael.pulkkinen@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Va-taxa för Hällefors kommun 2022, dnr KS 21/00192
Beslutsunderlag
KS 20/00198(antagen taxa 2021)
Sammanträdesprotokoll direktionen 2021-09-17 § 91-92
Bilaga 1-5 brukningstaxa Hällefors
Bilaga 1 anläggningsavgift Hällefors
Förslag till VA-taxa 2022 Hällefors
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till
anläggnings- och Brukningstaxa-VA för Hällefors kommun 2022.
Direktionen beslutade på sammanträde 2021-09-17 att godkänna förslaget till
Va-taxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut -.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela
föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas
ska framgå.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen anser att med de effektiviseringar som genomförts i
övriga delar av kommunen så är inte en höjning enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen begäran i taxaförslaget möjlig. Kommunen har i sina
budgetdelar kompenserat för löneökningar och volymförändringar och
förvaltningen vet att förbundet tagit hänsyn till investeringen av
personalbyggnad vid Fjällbo reningsverk som ännu inte beslutats av
kommunfullmäktige. Utifrån detta är förvaltningens förslag till taxeändring
0 procent. Detta går också i linje med de beviljade investeringarna som
också räknas upp med 0 procent för 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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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslagna förändringar i taxorna
enligt nedan.
Förslag till brukningstaxa för VA 2022 Hällefors kommun.
I prognosen tas hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar.
I årets prognos beräknas:
• Inga nytillkomna abonnenter.
• kostnadsökning med 3 % på personal-,entreprenad och övriga drift
och underhållskostnader.
• 1 % kostnadsökning på övriga kostnader ex kemikalie-,laboratorieoch energikostnader
• 2 % på energikostnader
• Ränta för nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,0 %
• Befintliga investeringar med 1,0 %
Prognosen visa en höjning med 2 % 2022. (Bilaga 1)
Beräknat resultat för VA fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.
Fördelningen av verkliga kostnader är ca 80 % fasta och 20 % rörliga.
Svenskt vatten rekommendationer på fördelning mellan fasta och rörliga
avgifter är ca 50 % fasta och 50 % rörliga. I årets prognos ligger
fördelningen på ca 56 % fasta och 44 % rörliga avgifter. I förslaget arbetar
förbundet därför vidare med att justera enskilda taxor för att få så rättvis
taxa som möjligt.
Förslaget innebär att en normalvilla som förbrukar 150m3/år får en ökning
med 503kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 8207kr/år inkl. moms.
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm,
föreslås höjas med 2 %.
Enligt prognos för 2022 kommer taxehöjningen ge ett överskott.
Överskottet kommer att läggas till fonden och användas mellan 2025-2029
Förslag till anläggningstaxa för VA
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen
meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur
avgifterna beräknas framgå.
Förbundet kommer under 2021-2022, se över kostnadstäckningen för
anläggningsavgiften.
Anläggningstaxan §5 för bostadsfastighet består av fyra parametrar:
• 5.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
• 5.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
• 5.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
• 5.1 d) en avgift per lägenhet (nyttoparameter)
Anläggningstaxan §6 för annan fastighet består av tre parametrar:
• 6.1 a) framdragande av servisledningar (kostnadsparameter)
• 6.1 b) upprättande av förbindelsepunkt (nyttoparameter)
• 6.1 c) en avgift per m2 tomtyta (kostnadsparameter)
I förslaget är avgifterna skiftade för 5.1 a) och 5.1 b), samt 6.1 a) och 6.1
b), jämförelse med tidigare taxa.
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Ändringen påverkar inte avgiften för abonnenterna. Däremot fås en bättre
för delning mellan kostnads- och nyttoparametrarna.
Parametern 5.1 d) en avgift per lägenhet, höjs med 23 %.
Parametern 6.1 c) får endast en avgift oavsett tomtytan, reduceringen i
olika nivåer för större tomtytor tas bort.
Förslaget innebär för ett:
• Typhus A (fastighet med en lägenhet, tomtyta 800 kvm, ansluten till
vatten, spillvatten och dagvatten) får en ökning från 143724 kronor
inkl. moms till 148114 kronor inkl. moms (+4390kr inkl. moms)
• Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter tomtyta 800kvm ansluten
till vatten, spillvatten och dagvatten) får en ökning från 399938
kronor. Inkl. moms till 462386 kronor. Inkl. moms (+62448kr. inkl.
moms).
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anläggningstaxa VA för Hällefors kommun 2022 antas med en höjning
om 0 %.

- Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2022 antas med en höjning
om 0 %.
-

Taxorna ska gälla från och med 2022-01-01.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Mikael Pulkkinen
Samhällsstrateg

Anläggningsavgift Hällefors
Bilaga 1

Uppgifter från Svenskt Vatten
Fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
Vattenförbrukning 150 m3/år.

Typhus A =

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

Typhus B =

År
2021
2020
2019
2018
2017

År
2021
2020
2019
2018
2017

Hällefors

Nordmaling

Perstorp

Lekeberg

Mullsjö

Vadstena

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B
143 724
143 724
143 724
139 566
135 500

399 938
348 698
348 698
338 569
328 700

Lindesberg

68 551
68 551
68 551
65 914
65 920

220 193
220 193
220 193
211 724
214 475

Ljusnarsberg

81 554
82 167
82 167
80 398
80 398

214 302
209 709
209 709
205 195
205 195

Nora

123 500
123 500
123 500
101 400
77 000

312 913
312 913
312 913
287 313
240 695

Berg

134 200
134 200
134 200
87 194
87 194

391 800
391 800
391 800
306 630
306 630

Torsås

135 750
135 750
135 750
135 750
135 750

541 750
541 750
541 750
541 750
541 750

Älvdalen

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B
143 724
143 724
143 724
139 566
135 500

399 938
348 698
348 698
338 569
328 700

143 724
143 724
143 724
139 566
135 500

399 938
348 698
348 698
338 569
328 700

143 724
143 724
143 724
139 566
135 500

399 938
348 698
348 698
338 569
328 700

165 240
165 240
163 600
163 600
163 600

1 321 920
1 321 920
1 308 800
1 308 800
1 308 800

172 224
172 224
172 224
172 224
162 500

517 516
517 516
517 516
517 516
512 500

172 500
172 500
150 000
150 000
125 000

1 452 450
1 452 450
1 263 000
1 263 000
1 051 800

Förslag till
VA-taxa
Hällefors kommun
2022
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TAXA
för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning .
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-XX-XX.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hällefors kommun.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av
Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en
allmän va-anläggning.
Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostads-fastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet

Ja

Nej

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

39 040,80

48 801,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

34 356,00

42 945,00

33,92

42,40

c)

en avgift per m2 tomtyta

d)

en avgift per lägenhet

17 958,40

22 448,00

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

11 224,80

14 031,00

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av
vad som föreskrivs i 8.2.
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§6
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

Med moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

74 709,60

93 387,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

63 642,40

79 553,00

c)

en avgift per m2 tomtyta

40,32

50,40

d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

21 307,20

26 634,00

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner.
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6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan, om godtagbar säkerhet
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
§7
7.1

Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål,
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

20%

-

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

-

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

-

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%
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-

-

100%

-

20%

-

-

20%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100%

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e),
eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Med moms

0,00

0,00

§ 10
Tillämpas ej
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta –
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en fast avgift per år
Villor och småhus med max två
lägenheter
1 st qn 2,5 m³/h
Flerbostadshus, företag och övrigt
1 st qn 2,5 m³/h
2 st qn 2,5 m³/h
3 st qn 2,5 m³/h
1 st qn 6,0 m³/h
2 st qn 6,0 m³/h
3 st qn 6,0 m³/h
1 st qn 10,0 m³/h
2 st qn 10,0 m³/h
3 st qn 10,0 m³/h
1 st 50-80 mm
1 st ≥ 100 mm

Med moms

3 049,60

3 812,00

8 844,00
17 688,00
26 532,00
22 994,40
45 988,80
68 983,20
59 785,60
119 571,20
179 356,80
215 228,00
774 820,80

11 055,00
22 110,00
33 165,00
28 743,00
57 486,00
86 229,00
74 732,00
149 464,00
224 196,00
269 035,00
968 526,00

23,44

29,30

en avgift per m3 levererat vatten

* Qn står för normalflöde och siffran bakom är ett storlekstal för hur mycket vatten som som kan
passera mätaren på en timme.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

40%

60%

-

-

Avgift per m3

14.1 b)

40%

60%

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om
150 m3/lägenhet.
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och
miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
§ 15
Tillämpas ej
§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten
och spillvatten är avsevärd.
§ 17
Tillämpas ej
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§ 18
Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

602,40

753,00

Uppsättning av vattenmätare

602,40

753,00

Avstängning av vattentillförsel

602,40

753,00

Påsläpp av vattentillförsel

602,40

753,00

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 204,00

1 505,00

Undersökning av vattenmätare

699,20

874,00

Länsning av vattenmätarbrunn

602,40

753,00

Förgäves besök

602,40

753,00

Extra mätaravgift för pulsmätare
qn 2,5
qn 6
qn 10

1 317,60
1 824,80
2 048,80

1 647,00
2 281,00
2 561,00

För frusen, skadad, förkommen eller
förstörd vattenmätare

1 301,60

1 627,00

Tillfälligt vattenuttag från brandpost
Fast avgift per tillfälle
Á-pris per kbm

640,00
23,44

800,00
29,30

Arbetstid per timme

602,40

753,00

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
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§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter
överstigande det normala hushållsspillvattnets.
§ 20
Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag
betalningen skulle skett.
Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
Tillämpas ej
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TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Nya investeringar Hällefors
Bilaga 2

Belopp i tkr

Nya investeringar

2022 2023

Ledningsarbeten bl.a ökning av
utbytestakten på befintligt
ledningsnät och reparationer och
underhåll av befintliga VAanläggningar

7 500 7 500

Garage, personalbyggnad

3 500

2024

7 500

2025

8 500

2026

8 500

2027

8 500

2028

8 500

2029

8 500

2030

8 500

2031

8 500

2032

8 500

2033

8 500

2034

8 500

2035

8 500

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

2021

Fast avg
Rörlig avg

Bilaga 3

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2%
2%

2%
2%

2%
2%

3%
3%

3%
3%

3%
3%

3%
3%

3%
3%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

5 043
6 045

5 245
6 286

5 454
6 538

Fast avg
Rörlig avg

3 504
4 200

3 574
4 284

3 646
4 370

3 718
4 457

3 830
4 591

3 945
4 729

4 063
4 870

4 185
5 016

4 311
5 167

4 483
5 374

4 662
5 589

4 849
5 812

Total avg/år inkl moms

7 704

7 858

8 015

8 176

8 421

8 673

8 934

9 202

9 478

9 857

10 251

10 661

154

157

160

245

253

260

268

276

379

394

410

Höjn i kr inkl moms

11 088 11 531 11 992
426

444

OBS! Avgifterna är framräknade under förutsättning att det blir samma procentuella höjning på alla taxor och samma fördelning mellan fast och rörlig avgift.
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Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Hällefors
Bilaga 4

Uppgifter från Svenskt Vatten
År
2021
2020
2019
2018
2017

År
2021
2020
2019
2018
2017

Hällefors
7 704
7 544
7 490
7 286
7 211

Nordmaling
2%
1%
3%
1%
1%

Berg
8 107
8 107
8 914
8 730
8 590

5 905
5 905
8 052
7 782
7 368

Perstorp
0%
-27%
3%
6%
-3%

Nora
0%
-9%
2%
2%
0%

9 006
7 552
6 991
6 800
6 800

6 699
6 336
5 998
5 869
5 869

Mullsjö
6%
6%
2%
0%
1%

Vadstena
19%
8%
3%
0%
4%

9 155
9 155
8 560
8 066
8 066

6 983
6 983
6 513
6 513
6 407

Ljusnarsberg
0%
7%
0%
2%
2%

Älvdalen
0%
7%
6%
0%
-1%

9 235
8 798
7 650
7 650
7 650

8 043
7 439
7 439
7 052
6 785

Lindesberg
8%
0%
5%
4%
0%

Torsås
5%
15%
0%
0%
0%

10 134
10 134
10 134
10 134
7 779

8 170
7 141
6 564
6 222
5 919

14%
9%
5%
5%
3%

Lekeberg
0%
0%
0%
30%
0%

11 070
11 070
10 959
10 303
9 918

0%
1%
6%
4%
9%

Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 m 3/år)
Hällefors
Bilaga 5

Uppgifter från Svenskt Vatten
År
2021
2020
2019
2018
2017

År
2021
2020
2019
2018
2017

Hällefors
76 324
70 810
70 218
68 640
67 688

Vadstena
8%
1%
2%
1%
1%

Berg
87 140
87 140
95 830
93 915
92 935

52 566
52 566
50 402
49 490
49 490

Mullsjö
0%
4%
2%
0%
-10%

Nora
0%
-9%
2%
1%
0%

87 152
69 034
62 420
58 974
58 974

57 800
57 450
53 075
45 575
44 697

Nordmaling
1%
8%
16%
2%
2%

Perstorp
26%
11%
6%
0%
6%

92 016
87 040
74 734
73 125
73 125

59 229
59 229
61 359
58 999
58 512

Lindesberg
0%
-3%
4%
1%
2%

Torsås
6%
16%
2%
0%
1%

99 397
99 397
99 397
99 397
85 168

78 122
64 772
58 360
54 712
51 574

Ljusnarsberg
21%
11%
7%
6%
4%

Lekeberg
0%
0%
0%
17%
0%

101 524
101 524
101 181
96 514
95 040

78 176
68 116
67 756
62 384
59 596

15%
1%
9%
5%
1%

Älvdalen
0%
0%
5%
2%
13%

113 449
108 031
93 940
93 940
93 940

5%
15%
0%
0%
0%
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Datum

2021-10-25
Kommunförvaltningen
Mikael Pulkkinen, 0591
mikael.pulkkinen@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Förslag till avfallstaxa för Hällefors kommun 2022, dnr
KS 21/00191
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll direktionen 2021-09-17 § 99
Förslag till Hällefors kommuns avfallstaxa 2022
Ärendet
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande
av avfall.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till
avfallstaxa för Hällefors kommun 2022. l förslaget fortsätter
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med justeringar mot avfallsplanens
mål och rättvisare taxa.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Det finns inslag i taxan som har till syfte att påverka till utökad sortering
och mindre volym på avfallskärl hos abonnenterna.
Ekonomisk konsekvensanalys

Justering av avfallshämtningen i taxan för 2022 görs inom befintlig
intäktsram, eventuellt överskott pga. ökat antal besök vid
återvinningscentralen vilket medför ökade kostnader, införd
förbränningsskatt, abonnemangsbyten till billigare alternativ och indexhöjning
av entreprenörspriser regleras i avfallsfonden.
Taxan är kompletterad med avfallshämtning av markbehållare för
flerbostadshus, Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet
eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal
behållare, behållarvolym, hämtningsfrekvens och dragväg.

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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Några större justeringar i taxan har inte gjorts sedan 2018, med undantag
för 2019 då 140 l kärl infördes.
Inför 2021 informerar samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om att
regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning från och med
2020-04-01. Skattenivån kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr/ton
avfall 2020, till 100 kr/ton avfall 2021 och till 125 kr/ton avfall 2022.
Justering för avfallshämtningen i taxan för 2021 görs inom befintlig
intäktsram, eventuellt underskott pga. införande av förbränningsskatt och
abonnemangsbyten till billigare alternativ regleras i avfallsonden.
Taxan består av en grundavgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal
behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. Grund
avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering,
farligt avfall, information och servicecenter. Intäkterna från
grundavgifterna ligger på ca 52 % av den totala kostnaden, ca 48 % tas ut i
den rörliga avgiften i taxan. l förslaget justeras grundavgifterna så att
fritidshus får en mindre sänkning. Lägenheter och verksamheter får en
större sänkning, eftersom de belastas med en besöksavgift vid lämnande av
avfall på återvinningscentralerna.
Förslag till justering av den rörliga avgiften ligger i år med höjning av 190 l
och 660 l kärl som i ett led att minska kärlstorlekarna, medan avgifterna för
140 l, 240 l och 370 l kärl får en sänkning. Höjningen av 190 l kärlen
påverkas dessutom av dyrare hantering pga. äldre kärl som är i behov av
nya reservdelar och fortsatt arbete mot avveckling av kärlstorleken. Rörliga
avgiften för hämtning av matavfallskärl sänks.
Förslaget innebär att:
• Grundavgiften för:
- En villa är oförändrad 800 kr/år
- Ett fritidshus oförändrad 640 kr/år
- En lägenhet oförändrad 520 kr/år
- En verksamhet höjs från 350 kr/år till 360kr/år
- text
• Årsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka
av matavfall/restavfall inkl. en grundavgift, sänks från 1400 kr/år till 1373
kr/år (-27 kr/år)
• Arsavgiften för en villa med ett 140 l kärl och hämtning varannan vecka
av blandat avfall inkl. en grundavgift, sänks från 2421 kr/år till 2393 kr/år
(-28kr/år)
• Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson) med hämtning
av matavfall/restavfall höjs från 14004 kr/år till 14412kr/år ( +408kr/år)
• Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med hämtning
av blandat avfall höjs från 30726 kr/år till 31245kr/år ( +519 kr/år)
• Tilläggsavgifter för:
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-

Kärltvätt höjs från 185 kr/kärl till 200 kr/kärl (+15 kr/kärl)

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang,
kommer att öka pga. höjda mottagningsavgifter med 10 % och beräknad
indexhöjning av entreprenörspriser med 2 %. Förslaget innebär att:
• Avgifter för tömning av enskilt avlopp är oförändrade och eventuellt
underskott regleras i avfallsfonden.
Alla priser redovisas inklusive moms.
Kommunförvaltningen ställer sig bakom de föreslagna avgifterna för 2022
från Samhälsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Medborgarna kan delvis påverka sin kostnad genom val för att hantera
avfallet och beslut om hur ofta tömning ska ske.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till avfallstaxa Hällefors kommun 2022 antas.
Taxan ska gälla från och med 2022-01-01.
Hans Åhnberg
Kommunchef

Mikael Pulkkinen
Samhällsstrateg

Förslag till
Hällefors kommuns
Avfallstaxa
Gäller från och med 2022-01-01
För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet
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INLEDNING
Avfallstaxan är den del av kommunens renhållningsordning som beskriver de
kostnader som tas ut i samband med insamling av avfall från hushåll, kommunalt
avfall. I avgiften ingår insamling, bortforsling och omhändertagande av avfallet.
Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken, kap. 27 Avgifter. Taxan är
miljöstyrande och uppmuntrar till en bättre sortering och därmed högre återvinning
och minskade avfallsmängder.
Fast avgift.
Avgiften tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet inom fastigheten. Den kostnad
som uppstår i samband med återvinningscentral, avfallsplanering, administration,
servicecenter, farligt avfall, fakturering, avfallsförebyggande åtgärder,
återanvändning m.m. tas ut som fast avgift.
Rörlig avgift.
Avgiften grundar sig på de val som fastighetsinnehavaren gör gällande antal och
storlek på kärl samt hämtningsfrekvens.
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Avgiften avser
årspris i kronor, om inget annat anges.

ADMINISTRATIVA REGLER
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Avfallstaxans avgifter ska betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift
tas ut enligt fastställd taxa. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då
avfall inte finns att hämta.
Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har bestämt. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om
avgiften inte är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhanda senast fakturans
förfallodag.
Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym,
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens Servicecenter.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall.
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
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För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.

VAL AV ABONNEMANG
Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang:

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

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

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

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska
ske oavsett val av abonnemang.
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll)
Fast avgift

800 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

Varannan vecka
Restavfall, kärlvolym

191
140L

190 L*

240 L

370 L

660**

Varannan vecka

382

691

655

1 010

1 721

Var 4:e vecka

220

397

140L

190 L*

240 L

370 L

660**

Varannan vecka

382

691

655

1 010

1 721

Var 4:e vecka

220

397

1 gång/kvartal

141

255

Kärlvolym

140L

190 L*

240 L

370 L

660**

Varannan vecka

1 593

2 879

2 730

4 209

7 170

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl.
** Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
800+191+382 = 1 373 kr/år
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41
Fast avgift

640 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

Varannan vecka
Restavfall, kärlvolym

140
140L

190 L*

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

218

393

373

575

979

Var 4:e vecka

125

226

140L

190 L*

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

218

393

373

575

979

Var 4:e vecka

125

226

87

157

140L

190 L*

240 L

370 L

660 L

970

1 754

1 663

2 564

4 368

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

1 gång/kvartal

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym
Varannan vecka

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

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
640+140+218 = 998 kr/år
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang
Fast avgift*

520 per hushåll

Rörlig avgift

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

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

3 gånger/vecka

68

2 gånger/vecka

68

1 gång/vecka

68

Varannan vecka

68

Restavfall, kärlvolym

140L

190 L*

240 L

370 L

660 L

3 gånger/vecka

20 692

2 gånger/vecka

12 303

1 gång/vecka

1 722

1 633

2 517

4 287

710

1 094

1 864

240 L

370 L

660 L

1 633

2 517

4 287

710

1 094

1 864

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

414

748

Var 4:e vecka

238

430

140L

190 L**

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym
1 gång/vecka
Varannan vecka

414

748

Var 4:e vecka

238

430

140L

190 L**

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym
2 gånger/vecka

51 579

1 gång/vecka
Varannan vecka

1 736

7 217

6 844

10 551

17 974

3 138

2 976

4 588

7 815

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa.
** Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl.

7

FLERBOSTADSHUS, markbehållare, helårsabonnemang
Fast avgift*

520 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per markbehållare, beroende på abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall

0-5000 L

2 gånger/vecka

31 729

1 gång/vecka

21 152

Varannan vecka

17 557

Restavfall, kärlvolym

0-5000 L

2 gånger/vecka

31 729

1 gång/vecka

21 152

Varannan vecka

17 557

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

0-5000 L

2 gånger/vecka

150 366

1 gång/vecka

100 770

Varannan vecka

84 121

Markbehållare tillhandahålls av fastighetsägaren.
Tömning av markbehållare beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa.
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VERKSAMHET, helårsabonnemang
Fast avgift*

360 per verksamhet

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsfrekvens

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

3 gånger/vecka

12 020

2 gånger/vecka

7 147

1 gång/vecka

2 491

Varannan vecka

1 083

Varannan vecka***
Restavfall, kärlvolym

191
140L

190 L**

240 L

370 L

660 L

3 gånger/vecka

20 692

2 gånger/vecka

12 303

1 gång/vecka

1 722

1 633

2 517

4 287

710

1 094

1 864

240 L

370 L

660 L

1 633

2 517

4 287

710

1 094

1 864

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

414

748

Var 4:e vecka

238

430

140L

190 L**

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym
1 gång/vecka
Varannan vecka

414

748

Var 4:e vecka

238

430

140L

190 L**

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym
3 gånger/vecka

86 746

2 gånger/vecka

51 579

1 gång/vecka
Varannan vecka

1 736

7 217

6 844

10 551

17 974

3 138

2 976

4 588

7 815

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa.
** Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl.
*** Gäller endast i kombination med 1 st 140 l eller 1 st 190 l kärl för brännbart avfall med
hämtning varannan eller var 4:e vecka.

9

SLAMTÖMNINGSAVGIFTER
Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning.
Tjänst
Tömning enligt körturlista av brunn eller tank
upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning)
Tillägg för större volym (per m³)

1 153
237

Tillägg för slangdragning (per meter)

14

Tillägg för låst lock (per styck)

75

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

1 367

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

867

Framkörningsavgit om tömning inte kunnat ske (per tillfälle)

940

Administrationsavgift vid byte av tömningsfrekvens (per tillfälle)

115

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

1 000

* Tömning utföres helgfri vardag.
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TILLÄGGSAVGIFTER
Tjänst
Gångavståndstillägg enligt föreskrifter om avfallshantering
(per meter)*

7,50

Felsorteringsavgift (per kärl)

145

Tvätt av kärl (per kärl)**

200

Abonnemangsbyte/byte av kärl/komplettering av kärl/
intagning av kärl (per tillfälle)

115

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)

155

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)

190

Överfullt kärl (per kärl)

100

Framkörningsavgift (per tillfälle)

625

Framkörningsavgift för tömning av markbehållare (per hämtställe)

1 250

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

100

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

135

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

160

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

220

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

325

Budad tömning av markbehållare 0-5000 l inom 48 timmar
(per behållare)***

635

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare
(per behållare)
Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27.
** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.
*** Tömning utföres helgfri vardag.
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1 115

ÅTERVINNINGSCENTRAL
Mottagningsavgifter vid återvinningscentral
Tjänst

Pris inkl moms

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st)

350

Tryckimpregnerat trä (kg)*

2

Besök på återvinningscentral (per besök)**
* Över 100 liter ca 140 kg.
** ”För verksamheter samt fastighetsägare till flerbostadshus” som är abonnenter och
betalar fast avgift för avfallshämtning.
Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal
totalvikt på 3,5 ton.
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Datum

2021-10-28
Kommunstyrelsen

Återremitterad biblioteksplan 2021-2023 samt
utskottsinitiativ om biblioteksutveckling och
utskottsinitiativ från bokplats till mötesplats, dnr KS
21/00041, dnr KS 19/00264 och dnr KS 17/00267
Beslutsunderlag
KS 2017-11-28 § 284
KS 2019 -10-08 § 230
KS 2021-03-23 § 52
Biblioteksplan för Hällefors kommun 2021 – 2023, daterad 2021-09-10.
Utvärdering av Hällefors kommuns biblioteksplan 2017 – 2020.
Ärendet
Kommunförvaltningens förslag på revidering av biblioteksplan för Hällefors
kommun återremitterades på kommunstyrelsen 23 mars 2021.
Biblioteksplanen återremitterades för att kommunstyrelsen önskade:
•
•
•
•
•
•

Tydligare koppling till politikernas framtagna vision
Mätbara mål kopplat till biblioteksplanen
Utvärdering av tidigare biblioteksplan
Biblioteksrådet ska ges möjligheter att lämna synpunkter på
biblioteksplanen
Läsfrämjandeplanen bilagd
Tydligare skrivningar om Grythyttans bibliotek.

Kommunförvaltningen har nu förstärkt den framtagna visionens innebörd i
biblioteksplanen. Det finns mätbara mål kopplat till folkbibliotekets
övergripande mål och till inriktningsmålen för de prioriterade grupperna. En
utvärdering av tidigare biblioteksplan är gjord och biläggs ärendet.
Biblioteksplanen har varit på remiss till den politiska visionsgruppen för
biblioteket. Bibliotekschef och visionsgruppen har träffats vid ett tillfälle och
gått igenom biblioteksplanen. Framförda synpunkter är införlivade i
biblioteksplanen. Läsfrämjandeplanen för 2021 är bilagd. Skrivningen om
filialen i Grythyttan är förstärkt med texten När vi skriver folkbiblioteket i
biblioteksplanen omfattar det både huvudbiblioteket i Hällefors och filialen i
Grythyttan.

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 samband med revideringen som skett efter återremissen har planen även
uppdaterats med tydligare skrivningar kopplat till Agenda 2030. Det genom
att en beskrivning av folkbibliotekets koppling till Agenda 2030 finns med i
biblioteksplanen.
Sedan tidigare finns det två utskottsinitiativ som rör biblioteksverksamheten
med koppling till biblioteksplanen och det arbete som beskrivs där. Det är
dels ett utskottsinitiativ från 2017 kallat ”Från boksamling till mötesplats” och
dels ett utskottsinitiativ från 2019 om biblioteksutveckling.
Utskottsinitiativet från 2017 behandlar frågor som; Hur får vi en attraktiv
biblioteksverksamhet i kommunen för att möta framtidens behov? Hur ökar vi
läslusten hos våra barn och ungdomar? Hur kan vårt bibliotek stimulera
läsandet och underlätta kunskapsinhämtning i framtiden? Den digitala
kunskapsklyftan behöver överbryggas för att alla ska vara demokratiskt
delaktiga.
I förslag till ny biblioteksplan finns tydliga inriktningsmål som bland annat
leder till att stimulera barn och ungas läsning, förebygga det digitala
utanförskapet och öppna upp för att folkbiblioteket ska vara en mötesplats för
alla.
Utskottsinitiativet från 2019 handlar om att genomföra en riktad dialog om
skolbibliotek med lämpliga målgrupper inom skolans verksamhet samt att
genomföra en medborgardialog om folkbibliotekets verksamhet och innehåll.
Dokumentationen från medborgardialogerna ska sedan utgöra underlag för en
utveckling av skol- och folkbiblioteket som antas politiskt genom en
uppdatering/revidering av biblioteksplanen.
En medborgardialog om folkbibliotekets framtida verksamhet och service
genomfördes 26 februari 2020. Förslag som kom fram är inkluderade och
beskrivna i förslag till ny biblioteksplan. När det kommer till riktad dialog om
skolbibliotek fördes ansvaret över till skolan inför höstterminen 2020.
Kontinuerlig dialog pågår inom verksamheten med de aktuella målgrupperna.
Exempelvis finns det planer på att bilda ett elevråd med tema biblioteksfrågor
inom högstadiet.
Social konsekvensanalys

Med en genomtänkt biblioteksverksamhet skapas en viktig social arena
som står för trygghet och stabilitet.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Biblioteksplanens målsättningar kommer förvaltningen att hantera årligen i
samband med framtagandet av kommunstyrelsens verksamhetsplan.
Förvaltningens förslag till beslut
Biblioteksplan för Hällefors kommun 2021-2023 antas.
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Nuvarande biblioteksplan antagen av KF 2016-06-28 § 100 upphör därmed att
gälla.
Utskottsinitiativet från bokplats till mötesplats anses med detta besvarat.
Utskottsinitiativet om biblioteksutveckling anses med detta besvarat.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar bibliotekschef
Karin Lundmark utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Biblioteksplan för Hällefors kommun 2021-2023 antas.
Nuvarande biblioteksplan antagen av KF 2016-06-28 § 100 upphör därmed att
gälla.
Utskottsinitiativet från bokplats till mötesplats anses med detta besvarat.
Utskottsinitiativet om biblioteksutveckling anses med detta besvarat.

RAPPORT
Datum

2021-09-10
Kultur och fritid
Karin Lundmark 073-941 16 11
Karin.lundmark@hellefors.se.

Biblioteksplan för Hällefors kommun
2021 - 2023
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1 BIBLIOTEKSPLAN HÄLLEFORS KOMMUN
Den reviderade biblioteksplanen ersätter Biblioteksplanen 2017 – 2020 som
antogs av Hällefors kommunfullmäktige 28 juni 2016.
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin
verksamhet. En biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som
anger riktningen för folkbiblioteksverksamheten och det livslånga lärandet.
Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten
och en strategi för att uppnå målen. Målsättningarna utvecklas sedan i den
verksamhetsplan som folkbiblioteket tar fram varje år.
En utvärdering av Biblioteksplanen 2021 - 2023 genomförs i slutet av 2023.
Huvudbiblioteket i Hällefors har då verkat i nya lokalerna i drygt två år och
flera delar av verksamheten, enligt gällande biblioteksplan, har hunnit att
påbörjas och genomföras.
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2 INLEDNING
2.1

Bibliotekslagen

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin
verksamhet. En biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som
anger riktningen för folkbiblioteksverksamheten och det livslånga lärandet.
Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten
och en strategi för att uppnå målen. Målsättningarna utvecklas sedan i den
verksamhetsplan som folkbiblioteket tar fram varje år.
2.2

Styrdokument – internationella, nationella och kommunala

Styrdokument som ligger till grund för den lokala biblioteksplanen är:
• Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
• Skollagen (SFS 2010:800)
• Förenta nationernas konvention om barnets mänskliga rättigheter
• Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
• UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest
• Den regionala biblioteksplanen
• Den regionala kulturplanen
Biblioteksplanen knyter även an till kommunens olika planer som till exempel
Äldreplan, Kultur- och fritidspolicy, Barnkulturplan, Integrationspolicy och
Jämställdhetsplan.

3 HÄLLEFORS KOMMUN
I Hällefors kommun finns två tätorter som också betraktas som serviceorter;
Hällefors och Grythyttan.
Vid årets utgång 2020 hade kommunen 6 896 invånare vilket är en minskning
med 117 personer jämfört med tidigare år. Framtagna prognoser visar på en
fortsatt befolkningsminskning framåt. Den äldre andelen av befolkningen
kommer att öka.
Hällefors är en av de kommuner i riket som tar emot flest nyanlända och
andelen utrikesfödda är därmed högre än genomsnittet. Utbildningsnivån är
lägre i förhållandet till riket i övrigt och arbetslösheten något högre.
3.1 Kommunens vision och verksamhetside
Hällefors kommuns vision är: Hällefors – En attraktiv kommun.
Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar till utveckling för
de som lever och verkar i Hällefors kommun. Vi främjar möten som
engagerar och stimulerar till ett öppet och tolerant samhälle som bidrar till ett
gott och tryggt liv. En socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar
utveckling av kommunen är en överordnad målsättning. Samverkan mellan
kommunens verksamheter och mellan kommunen och civilsamhället bidrar
till genomförandet av Agenda 2030.
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3.2 Kommunens inriktningsmål
Nedan kommunens verksamhetsmässiga inriktningsmål för mandatperioden
2019-2022 och folkbibliotekets roll kopplat till målen.
Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar
delaktighet i den lokala demokratin.
Folkbiblioteket är en mötesplats som verkar för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Den 26 februari 2020 genomförde biblioteket en medborgardialog om
framtidens bibliotek i syfte att inhämta synpunkter från medborgarna.
Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas
behov.
Biblioteksverksamheten finns tillgänglig för alla. Genom boksamling,
tidskrifter/dagstidningar, publika databaser, möjligheten att använda datorer
och skriva ut material bidrar folkbiblioteket till att kommunen har en väl
fungerande välfärd.
I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt
nyetableringar.
Folkbiblioteket, med en bred och aktuell boksamling som erbjuder en
varierad programverksamhet och välkomnar alla, bidrar till att Hällefors är
en attraktiv kommun att bo och verka i.
Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid.
Med flytt av Hällefors bibliotek till nya, mer flexibla lokaler investerar
kommunen för en stark och hållbar framtid.

4 ANSVARSFÖRDELNING
Bibliotek är en lagstadgad verksamhet. Det är kommunen som är huvudman
för folkbiblioteket och det är kommunstyrelsen som ansvarar för
biblioteksverksamheten i Hällefors kommun. Folkbiblioteket lyder under
Hällefors kommunförvaltning / Kultur och fritid.
Den 1 september 2019 övergick driften av folkbiblioteket till kommunal regi
efter att ha varit på entreprenad sedan 1993. En bibliotekschef anställdes för
att leda verksamheten.
Inför terminstarten hösten 2020 anställdes en skolbibliotekarie av grund- och
gymnasieskolan. Därmed övergick ansvaret för skolbiblioteksverksamheten
till skolan.
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5 HÄLLEFORS FOLKBIBLIOTEK
I Hällefors kommun finns ett huvudbibliotek i Hällefors och en filial i
Grythyttan. När vi skriver folkbiblioteket i biblioteksplanen omfattar det
både huvudbiblioteket i Hällefors och filialen i Grythyttan. Biblioteken
bemannas av fem anställda med sammantagna årsverken om 4,38 tjänster.
Hällefors bibliotek tillhandahåller gymnasieskolans läromedel och
skönlitteratur som är placerat på biblioteket.
Biblioteket i Hällefors har öppet 41 timmar i veckan måndag till lördag
medan filialen i Grythyttan har öppet 24 timmar i veckan fördelat på tre
dagar. Biblioteksverksamhet är klassat som en samhällsviktig verksamhet och
ska enligt bibliotekslagen bland annat verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Under 2018 genomfördes en översyn av biblioteksverksamheten i Hällefors
kommun. Rapporten presenterades för kommunstyrelsen och har i flera delar
betydelse för såväl verksamheten som utformningen av framtidens bibliotek i
kommunen.
5.1 Folkbibliotekets vision
Hällefors kommun är Bergslagens mittpunkt, som bland skogar och sjöar är
en plats som bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och upplevelser.
En betydelsefull del av Hällefors kommun är biblioteken, som välkomnar alla
och verkar för ett öppet och tolerant samhälle. Biblioteken är en viktig del av
kommunens offentliga rum och är centrum för kultur, kunskap, information
och social gemenskap. Bibliotekens verksamhet sker inom liksom utom dess
väggar och är inspirerande, kreativ, nyskapande, flexibel och utmanar de
traditionella tankarna kring vad ett bibliotek är. Biblioteken är rum för
aktivitet likväl för stillhet, de är trygga platser där du kan vara dig själv.
Verksamheten samverkar med andra aktörer, i offentlig och privat sektor samt
med civilsamhället.
Biblioteken är samhällsvägledare och viktiga aktörer för delaktighet. I
bibliotekens lokaler erbjuds den rådgivning och information som behövs i
människors vardag. Verksamheten innehar modern teknik, har en aktiv roll i
sociala medier och på webbplats samt motverkar digitalt utanförskap.
Bibliotekens verksamhet är genom dialog väl förankrad hos besökarna och
öppettiderna är anpassade efter besökarnas behov.
5.2 Folkbibliotekets värdeord
• Inspirerande
• Kreativt
• Nyskapande
• Flexibelt
• Välkomnande
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5.3 Medborgardialog
En medborgardialog om folkbibliotekets framtida verksamhet och service
genomfördes 26 februari 2020. Några av de förslag som kom fram under
medborgardialogen och som är inkluderade i den reviderade biblioteksplanen
nedan.
• Biblioteket ska vara en välkomnande och kravlös mötesplats för kultur,
nya vänner, äldre – yngre.
• Mer programverksamhet; författarbesök, föreläsningar, till exempel nya
svenskar berättar om sin kultur – mat.
• Tyst hörna, mer läsutrymme för till exempel egen dator.
• Tillgång till aktuell litteratur.
• Bokprat för både barn som vuxna.

5.4

Agenda 2030 - Globala målen för hållbar utveckling

I enlighet med kommunens reviderade verksamhetside bidrar folkbiblioteket
till att några av de Agenda 2030-mål som kommunen prioriterar ska uppnås.

3. God hälsa och välbefinnande.
För många är folkbiblioteket en viktig social arena som står för trygghet och
stabilitet och därmed motverkar social ohälsa.

4. God utbildning för alla.
Folkbiblioteket främjar litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

5. Jämställdhet.
Folkbiblioteket är tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

8(15)

10. Minskad ojämlikhet.
Folkbiblioteket ägnar särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper som
personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som
har annat modersmål än svenska samt barn och ungdom.

12. Hållbar konsumtion och produktion.
Folkbiblioteket bidrar genom ett effektivt kapacitetsnyttjande delningsekonomi – till en hållbar konsumtion och produktion.

5.5 Folkbibliotek (Bibliotekslagen §§ 6 -7)
Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för
alla och anpassade till användarnas behov. Folkbiblioteken i det allmänna
bibliotekssystemet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och
kvalitet. Biblioteken i Hällefors kommun erbjuder ett brett utbud av böcker
och annan media. Det finns en medieplan med strategier för inköp som stöd.
Genom attraktiva läsmiljöer erbjuder biblioteken möjligheter att studera och
arbeta. Folkbiblioteket bedriver också uppsökande verksamhet. I väntrummen
på Folktandvården, vårdcentralen samt på apoteket finns biblioteksböcker
placerade för läsning på plats.
Ett bibliotek måste ständigt utveckla sin verksamhet för att vara relevant.
5.6

Hällefors folkbiblioteks övergripande mål

Stimulera läslust för de prioriterade grupperna.
De prioriterade grupperna är enligt bibliotekslagen; personer med
funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat
modersmål än svenska samt barn och ungdom. Mäts via utlåningsstatistik som
publiceras i Kolada.
Verka för digital delaktighet.
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Erbjuda Ipad-kurser, annan utbildning och IT-stöd. Mäts via besöksstatistik.
Öka samverkan med andra aktörer.
Uppstart av ett biblioteksråd vars roll är att vara rådgivande och utgöra en
arena för informationsutbyte mellan folkbiblioteket och andra lokala aktörer.
Mäts via antalet aktiviteter och antal möten.
Öka tillgänglighet och delaktighet.
Erbjuda Mer-öppet, Pop-up-bibliotek, utreda möjlighet till bokbil,
brukarenkäter. Inträde i Bergslagsbibblan. Mäts via utlåningsstatistik som
publiceras i Kolada.
Upparbeta en aktiv roll i sociala medier.
Ta fram en handlingsplan för sociala medier med mätbara mål. Klar januari
2022.
5.7 Biblioteksråd
Ett biblioteksråd bestående av representanter från föreningar, företag och
organisationer i kommunen ska instiftas. Biblioteksrådet ska ledas av
kommunstyrelsens ordförande och är rådgivande i frågor som rör
folkbibliotekets verksamhet och utveckling. Syftet är också att samverka
kring biblioteksfrågor och hitta adekvata samarbetsformer som gynnar
biblioteksverksamheten och dess besökare.
5.8 Prioriterade grupper (Bibliotekslagen §§ 4 - 5)
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassat efter användarnas
behov. Prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, nationella
minoriter och personer med annat modersmål än svenska samt barn och
ungdom.
5.8.1

Personer med funktionsnedsättning (Bibliotekslagen § 4)

Folkbibliotekets personal besöker regelbundet kommunens servicehus.
Böcker och annan media finns utplacerade på boendena för utlån och
beståndet ses kontinuerligt över av bibliotekspersonalen. Boken kommer
service finns för de som tillhör någon av riskgrupperna till Covid-19.
Inriktningsmål: Ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning.
• Utveckla det digitala biblioteksrummet med bland annat inträde i
Bergslagsbibblan. Bergslagsbibblan är ett samarbete mellan kommunerna i
Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors och består bland annat av en
gemensam webb, en gemensam mediekatalog och medför ett aktivt
utvecklingsarbete.
• Marknadsföra och utveckla Boken kommerverksamheten även till de som
inte tillhör någon av riskgrupperna till Covid 19.
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• Genomföra brukarenkäter regelbundet och inventera behovet hos de
grupper som inte vanligen besöker biblioteket.
5.8.2

Nationella minoriteter och personer med annat modersmål än
svenska (Bibliotekslagen § 5)

För nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska ska
biblioteken vara en central mötesplats med rum för språkcafé och liknande,
läsning och studier, riktad familjeverksamhet och kulturaktiviteter.
Folkbiblioteket köper kontinuerligt in litteratur från olika språkområden.
Hällefors kommun är finskt förvaltningsområde med en historia från
svedjefinnarnas tid. Biblioteken har en särskild avdelning med finskspråkig
litteratur.
Inriktningsmål: Ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna
och personer som har annat modersmål än svenska.
• Fortsätta utveckla bokbeståndet på andra språk än svenska.
• Öka antalet inköp på lättläst svenska för alla åldrar.
• Arrangera särskilda aktiviteter för finsktalande. Ett arrangemang per år.
5.8.3

Barn och unga (Bibliotekslagen § 8)

Folkbiblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att
främja språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. I samarbete med
BVC delas en gåvobok ut till alla nyfödda i kommunen. Folkbiblioteket har
en Läsfrämjandeplan som beskriver specifika aktiviteter och projekt
avsedda att öka läslusten hos barn och unga. Planen ses över varje år. Det
finns också en handlingsplan över barnkonventionens intentioner rörande
biblioteksverksamhet.
Inriktningsmål: Stimulera barn och ungas läsning.
• Arrangera publika aktiviteter regelbundet som lockar föräldrar och
barn/ungdomar att besöka folkbiblioteket.
• Erbjuda sagostund på såväl svenska som på andra modersmål en gång i
veckan under terminerna i samverkan med studieförbunden.
• Följa barnkonventionens intentioner i det vardagliga arbetet vilket innebär
att arbeta rättighetsbaserat med medborgargruppen barn 0-18 år. Ledord är;
förstå, kunna, vilja.
• Aktivt söka upp barn och ungdom på de platser där de befinner sig som till
exempel kulturskolan, bowlinghallen och på olika lovplatsaktiviteter.
5.9 Digital delaktighet (Bibliotekslagen § 7)
Folkbiblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet. I samarbete
med andra aktörer ska folkbiblioteket utveckla strategier och metoder för att
överbrygga den digitala klyfta som finns i samhället. Huvudbiblioteket
arrangerar IT-kurser för seniorer och erbjuder IT-hjälp.
Inriktningsmål: Förebygga det digitala utanförskapet.
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• Erbjuda IT-kurser på olika nivåer. Minst en gång i veckan under
terminerna.
• Utveckla den digitala servicen via tillträde i Bergslagsbibblan – innebär
bland annat tillgång till den digitala filmkanalen Cineasterna och databasen
Pressreader.
• Utökad närvaro på sociala medier. 10 procent av Hällefors kommuns
befolkning ska följa folkbibliotekets Facebook-sida halvårsskiftet 2022.
5.10 Samverkan med andra aktörer
Folkbiblioteket ansvarar för att samverkan sker med andra lokala och
regionala aktörer som till exempel studieförbund, kulturskolan och andra
folkbibliotek i länet.
Inriktningsmål: Öka och utveckla samverkan med andra aktörer.
• Instifta ett biblioteksråd bestående av representanter från föreningar,
företag och organisationer i kommunen.
• Samverkan med studieförbunden.
5.11 Tillgänglighet och delaktighet
5.11.1 Biblioteksrum

Biblioteken är en viktig del av kommunens offentliga rum och är centrum för
kultur, kunskap, information och social gemenskap. Verksamheten sker inom
liksom utom dess väggar. Biblioteket är en mötesplats där alla ska känna sig
välkomna.
Biblioteksrummet består av Hällefors och Grythyttans bibliotekslokaler, av
folkbibliotekets webbplats och av folkbibliotekets sociala medier.
Öppettiderna är anpassade efter kommuninvånarnas behov.
Huvudbiblioteket i Hällefors består - förutom av en barnavdelning, en
ungdomsavdelning och en vuxenavdelning - av ett tidskriftsrum, ett
Bergslagsrum där det också finns några studieplatser och ett mötesrum som är
bokningsbart för föreningslivet. Det finns tre publika datorer i biblioteket.
Inför flytten till det nya biblioteket hösten 2021 har ingången varit att
biblioteket ska spegla kommunens karaktär; natur- och friluftsliv, skog, sjöar,
stål-järn-silverbrytning. ”Bergslagens mittpunkt”.
Grythyttans bibliotek är mer småskaligt med en barnavdelning och en
vuxenavdelning. Där finns en publik dator.
På huvudbiblioteket i Hällefors finns en utställningshall som upplåts till
allmänheten/föreningar/skolklasser för utställningar av konst och hantverk. I
utställningshallen finns också möjlighet att arrangera olika typer av program.
Bibliotekspersonalen för ständigt en dialog med besökarna. Det finns
möjlighet att lämna inköpsförslag på såväl webben som i biblioteken.
Inköpsförslagen är vägledande vid medieinköp.
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5.11.2 Kulturell mötesplats - framtidens bibliotek

Folkbiblioteket ska både inspirera till läsning och vara en naturlig och flexibel
mötesplats i lokalsamhället. Teaterföreställningar, föreläsningar och andra
arrangemang som författarbesök, språkcaféer, bokprat för både barn och
vuxna och övrig samhällsinformation ska inrymmas på folkbiblioteket.
Programverksamheten har starkt fokus på barn; sagostunder, barnteater,
författarbesök och pyssel är några aktiviteter som erbjuds.
Inriktningsmål: Öka tillgänglighet och delaktighet.
• Inträde i Bergslagsbibblan och därmed få en ökad tillgänglighet – låna i
Nora lämna tillbaka i Hällefors.
• Möjliggöra för Meröppet som innebär att besökare över 18 år kan besöka
biblioteken när det är stängt i såväl Grythyttan som i Hällefors.
• I samarbete med lokala aktörer arbeta med programverksamhet för alla
åldrar.
• Genom pop-up-bibliotek erbjuda biblioteksverksamhet på skilda platser i
kommunen.
• Undersöka möjligheten att samordna bokbil med Nora kommun.

6 SKOLBIBLIOTEK
Skolbibliotek ingår i skolans pedagogiska verksamhet och ska medverka till
att stödja elevens lärande och stimulera till läsning. Det är skolan som
ansvarar för skolbiblioteksverksamheten. Folkbiblioteket ska ses som en
naturlig samarbetspartner för skolbiblioteket.
6.1 Samverkansråd bibliotek - skola
En handlingsplan är framtagen i samarbete mellan grundskolan och
folkbiblioteket som beskriver hur samarbetet ska ske. Ett samverkansråd
träffas två gånger per år i syfte att utveckla samarbetet mellan biblioteket och
skolan.
Verksamhetsmål: Folkbiblioteket ska ha ett kreativt samarbete med
skolbiblioteket.
Folkbiblioteket erbjuder:
• Samtliga förskoleklasser bjuds in till folkbiblioteket.
• Eleverna i årskurs fyra bjuds in till folkbiblioteket.
• Eleverna i årskurs sju bjuds in till folkbiblioteket.
• Vid behov erbjuds möjligheten att för andra årskurser komma på inbokade
besök till folkbiblioteket.

7 UTVÄRDERING
Den reviderade biblioteksplanen är i första hand ett strategiskt och politiskt
dokument som gäller 2021 – 2023.
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En utvärdering av Biblioteksplanen 2021 - 2023 genomförs i slutet av 2023.
Bilaga 1 till Biblioteksplan Hällefors kommun 2021 - 2023

Läsfrämjandeplan för Hällefors folkbibliotek 2021 - 2023
År 2021 är ett svårplanerat år då vi dels befinner oss i en pandemi och dels att
biblioteket ska flytta till nya lokaler till hösten vilket kommer att kräva en del
personalresurser.
Små barn

Biblioteket köper in gåvoböcker till nyfödda barn och ytterligare en bok,
när barnen är 18 månader. BVC delar ut böckerna till föräldrarna. Syftet är
att få föräldrar att börja läsa tidigt för sina barn.
Inom Region Örebro län pågår ett projekt, Bokstart, ett samarbete där BVC,
logoped och bibliotek samarbetar. Bokstart är ett språkstimulerande projekt
som vänder sig till barn 0 – 3 år och deras föräldrar. Material distribueras till
BVC från regionen eller biblioteket. Via projektet får även barnen en
bokgåva när de är 8 månader.
Under hösten kommer en familjecentral startas upp i Hällefors. Personal från
biblioteket kommer att finnas på plats för att skapa relationer till föräldrar
och barn. Genom att ge boktips, samtala och läsa högt vill biblioteket
inspirera föräldrar och barn till att läsa mer.
Förskolan

Alla förskolebarn erbjuds att komma till biblioteket för sagostunder.
Bibliotekspersonal kan också besöka förskolan. Om förskolorna önskar så
deltar biblioteket i andra läslustinriktade aktiviteter som till exempel
sagostunder på förskolan eller deltagande på föräldramöten.
Bokpåsar med böcker på olika språk plockas ihop till förskolorna.
Temaböcker finns för utlån.
Under året planerar vi att få ut bokpåsar med olika teman till samtliga
förskolor som föräldrar kan låna med sig hem.
En gång per år genomförs bokprat för pedagogerna på förskolorna inriktad på
nya böcker, äppelhylleböcker (medier för barn med funktionshinder),
språkutveckling m.m.
En gång per år erbjuder biblioteket någon annan kulturaktivitet som t.ex.
teater, sång eller skapande.
Bibliotekspersonalen medverkar efter önskemål på föräldramöten för att prata
om läslust, läsförståelse och för att ge föräldrarna inspiration till egen
högläsning. Vi vill vi också ge föräldrarna möjlighet att föra fram barnens
egna tankar och önskemål om böcker och läsning i linje med intentionerna i
barnkonventionen.
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Skola och skolbibliotek

År 2020 övergick skolbiblioteksverksamheten för grundskolan till skolan och
en skolbibliotekarie anställdes. Bibliotekspersonalen samarbetar med
skolbibliotekarien kontinuerligt i verksamhetsgemensamma frågor, bland
annat planeras för gemensamma bokcirklar för grundskolan.
Förskoleklass
Alla förskoleklasser bjuds in till biblioteket för en första introduktion. Barnen
får bekanta sig med biblioteksrummet, prova på att jobba på biblioteket m.m.
Vidare får barnen möjlighet att få sitt första lånekort vid detta besök.
Årskurs 4 och 7
Dessa årskurser bjuds in till biblioteket för att lära känna sitt bibliotek och få
mer bibliotekskunskap. Barnen får bekanta sig med biblioteksrummet, prova
på att söka i databaser och kan uppdatera sina låntagaruppgifter eller få nytt
lånekort.
Vi verkar för att elever med läsnedsättning ska få egna konton på Legimus
(talböcker via Myndigheten för tillgängliga medier).
Gymnasiet
I samarbete med pedagogerna plockar vi ihop litteratur för temaläsning och
vägleder eleverna i folkbiblioteket.
Övrigt

Under året kommer vi att arbeta aktivt med språkfrämjande verksamheter på
skolloven. Aktiviteterna kan t.ex. vara teater, pyssel och spel. Vi avser att
jobba med sommarboken (läsfrämjande biblioteksprojekt för att främja
lustfylld läsning barn mellan 8 år – 12 år) under sommarlovet.
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Datum

2021-10-06

Karin Lundmark

Utvärdering av Hällefors kommuns biblioteksplan 2017 2020
Enligt biblioteksplanen 2017 – 2020 ska en samlad analys av hur
intentionerna i biblioteksplanen förverkligats presenteras för fullmäktige.
När biblioteksplanen 2017 – 2020 fastställdes av fullmäktige var driften av
folkbiblioteket på entreprenad. Den 1 september 2019 övertog kommunen
driften av folkbiblioteket. Verksamhetsrapporterna 2017 och 2018 ligger till
grund för den samlade analysen av hur intentionerna i planen förverkligades
de åren. År 2020 var starkt präglat av pandemin och det var svårt att leva upp
till intentionerna i biblioteksplanen. Folkbiblioteket har följ
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Öppettiderna har varit reducerade
– verksamhet har ställts om eller pausats.
Biblioteksplan 2017 - 2020

Enligt biblioteksplanen ska biblioteket ägna extra uppmärksamhet åt särskilda
grupper. Dessa är enligt bibliotekslagen barn och ungdomar, personer med
annat modersmål än svenska samt de nationella minoriteterna och personer
med funktionsvariationer. Verksamheten har som mål att:
•
•
•

Stimulera barn och ungas läsning.
Öka tillgänglighet och delaktighet.
Öka samverkan med andra aktörer.

2017
Fokus för verksamheten var skola, läsfrämjande och bibliotekslokalen.
Biblioteket har haft bokprat för barn, författarbesök, biblioteksintroduktioner
till elever och lovverksamhet. Sagostunder för hemmavarande barn har
erbjudits. Språkcafé för nyanlända genomfördes tillsammans med volontärer.
Biblioteket har gett service till boende på kommunens äldreboenden. Personer
med svårigheter att läsa trycka böcker har fått låna Daisyskivor.
2018
Fokus för verksamheten var skola, läsfrämjande barn och unga,
programverksamhet
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Biblioteket har haft bokprat för både barn och vuxna, författarbesök för barn
och vuxna, lovaktiviteter, biblioteksintroduktioner till elever, språkcaféer för
nyanlända tillsammans med volontärer. Biblioteket har gett service till boende
på kommunens äldreboenden. Personer med svårigheter att läsa tryckta
böcker har fått låna Daisyskivor. ”Surfplattekurser”(Ipadkurser) för seniorer
har introducerats.
2019
Från och med 1 september var fokus för verksamheten att möjliggöra en så
smidig övergång – från entreprenad till kommunal drift - som möjligt för både
personal och verksamhet.
Befintliga avtal sågs över och det kommunala regelverket och kollektivavtal
för personalen gicks igenom. Den ordinarie verksamheten fortsatte som vanlig
med bokprat för elever, författarbesök för barn och vuxna, språkcaféer för
nyanlända, surfplattekurser (Ipadkurser ) för seniorer och service till
kommuns äldreboenden. Ett samarbete med Bergslagsbibblan, som drivs av
Nora och Lindesbergs kommuner, etablerades.
2020
Fokus för verksamheten var barn och unga, programverksamhet och
biblioteksrummet. Efter beslut om flytt av biblioteket blev biblioteksflytten en
huvudfråga. Pandemin präglade året och delar verksamheten fick ställas om
eller ta paus. Öppet för riskgrupperna 07.00 – 08. 00 tisdagar testades under
en tid.
Bokprat, lovverksamhet, sufrplattekurser pågick som vanligt under tidig vår.
En medborgardialog om bibliotekets framtida service och verksamhet
genomfördes i januari. Läsgläntan, en avdelning för läsro, öppnade upp men
fick stänga ner på grund av pandemin. Planerad programverksamhet fick
ställas in efter första programmet.
Pandemin

Biblioteksrummet stängdes ner. Men det fanns möjlighet att boka en datortid.
Dagstidningar placerades utanför entrén i Centrumgallerian. Boken kommer –
service till riskgrupperna infördes. ”Take-away” – ring/mejla dina önskemål
och hämta bokkassen på baksidan genomfördes. Temabokpåsar till
grundskolan plockades ihop. Temabokpåsar till förskolan kördes ut.
Samlad analys av hur intentionerna i biblioteksplanen har
förverkligats
När det gäller verksamhetens övergripande mål som att; stimulera barns och
ungas läsning, öka tillgänglighet och delaktighet, öka samverkan med andra
aktörer har intentionerna i stort sett uppfylls. Biblioteket har ägnat extra
uppmärksamhet åt de särskilda grupperna; barn och unga, personer med annat
modersmål än svenska samt de nationella minoriteterna och personer med
funktionsvariationer.
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Aktiviteter att vidareutveckla.

•
•
•
•
•
•

Genomföra barnkonsekvensanalyser för biblioteksverksamheten.
Öka delaktigheten på verksamheten för barn och unga.
Starta upp sagostunder på olika språk.
Genomföra brukarenkäter samt inventera behovet hos de grupper som
vanligtvis inte besöker biblioteket.
Utveckla sociala medier med bland annat lästips.
Utöka programverksamheten.

Karin Lundmark, bibliotekschef

Utskottsinitiativ om biblioteksutveckling
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha en biblioteksplan som speglar vilken
biblioteksservice man ska ha i kommunen och som bestämmer inriktningen på
biblioteksverksamheten.
Kommunfullmäktige har beslutat att driva biblioteket i egen regi i syfte att utveckla skol- och
folkbibliotekens verksamheter. Under debatten i fullmäktige deklarerade majoriteten, V och
S, att vi som ett led i det vill att kommunen går ut med en medborgardialog.
Målet med medborgardialogen bör vara att undersöka vilka behov kommunmedlemmarna
önskar att folkbiblioteket ska fylla och vilken service/verksamhet man prioriterar.
Syftet med medborgardialogen bör vara att den blir rådgivande för de politiska beslut som
ska fattas om utvecklingen av biblioteket.

Vi föreslår kommunstyrelsen:
Att genomföra en medborgardialog om folkbibliotekets verksamhet och innehåll.
Att genomföra en riktad dialog om skolbiblioteket med lämpliga målgrupper inom skolans
verksamhet.
Att dokumentationen av medborgardialogerna utgör underlag för en utveckling av skol- och
folkbiblioteket som antas politiskt genom en uppdatering/revidering av biblioteksplanen.

För majoriteten
Katja Ollila (v)
Annalena Järnberg (s)
[eller de som annars tjänstgör]

Alf Wikström (v)

Sida
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Datum

2021-10-28
Kommunförvaltningen

Destination Bergslagens reviderade turiststrategi 20222025 inklusive arbetsordning för
verksamhetssamordnare och instruktion för
destinationsgruppen 2022, dnr KS 21/00208
Beslutsunderlag
Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025, förslag daterat 2021-09-09
Minnesanteckningar Tursam i Bergslagen – ekonomisk förening 2021-09-09
Arbetsordning verksamhetssamordnare och instruktion för
destinationsgruppen 2022, daterad 2021-09-09
Ärendet
Styrelsen i Tursam i Bergslagen – ekonomisk förening har reviderat den
gemensamma Turismstrategin för Destination Bergslagen.
Styrelsen har även ändrat i arbetsordning för verksamhetssamordnare och
tagit fram en instruktion för destinationsgruppen. Instruktionen för
destinationsgruppen har tagits fram för att tydliggöra arbetsgruppens roller
och ansvar, vilket ska leda till bättre styrning och ökad kommunal delaktighet
i det gemensamma arbetet i Destination Bergslagen (Tursam i Bergslagen).
Strategin och arbetsordningen har godkänts av styrelsen för Tursam
ekonomisk förening, förankring sker i respektive kommunstyrelse inom
samarbetet. Kommunstyrelsen ger stämmoombuden mandat att anta
dokumenten vid en extrastämma i Tursam ekonomisk förening.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Den reviderade strategin trycker på att de utvecklingsprojekt som
genomförs ska innehålla ett tydligt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys. Den reviderade strategin trycker på att alla
utvecklingsprojekt som genomförs ska innehålla ett tydligt
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hållbarhetsarbete med utgångspunkt i ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet utöver fokus på Bergslagens profilområden och målgrupper.
Ekonomisk konsekvensanalys

De reviderade dokumenten påverkar inte kommunens ekonomi då det inte
påverkar medfinansieringen till den ekonomiska föreningen.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Ställa sig bakom Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025.
Ge stämmoombudet mandat att på extrastämman för Tursam ekonomisk
förening anta Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025 samt
arbetsordning för verksamhetssamordnaren och instruktion för
destinationsgruppen 2022.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans
Åhnberg.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifallas.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ställa sig bakom Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025.
Ge stämmoombudet mandat att på extrastämman för Tursam ekonomisk
förening anta Destination Bergslagens turiststrategi 2022-2025 samt
arbetsordning för verksamhetssamordnaren och instruktion för
destinationsgruppen 2022.
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1. Inledning
Destination Bergslagen ägs av kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors
och Nora. En gemensam turismstrategi för Destination Bergslagen antogs politiskt i
samtliga kommuner 2011 och 2021 reviderades strategin.
Med en gemensam turismstrategi kan kommunerna tillsammans med Destination
Bergslagen fokusera på att stärka besöksnäringen, skapa fler reseanledningar och
skapa en högre attraktionskraft för Bergslagen, som i sin tur lockar fler besökare.
Fler besökare som stannar längre ger en ökad köpkraft, fler företag och fler
arbetstillfällen skapas. Ökad turism bidrar till ökad livskvalitet och attraktion för
Bergslagens invånare och ökad turism skapar även goda förutsättningar för en ökad
inflyttning och entreprenörskap. Destination Bergslagens strategi tar hänsyn till den
nationella turismstrategin samt den regionala turismstrategin.
1.1 Varumärket Bergslagen
Genom att kommunicera det gemensamma varumärket Bergslagen tydliggörs
destinationens kulturhistoria, dess utbud, natur och dess geografiska läge i Sverige.
Under varumärket Bergslagen kan medlemskommunerna, i samverkan med
besöksnäringen, erbjuda och utveckla fler reseanledningar och marknadsföra ett
brett och attraktivt turistiskt utbud. Varumärket Bergslagen ska stå för gott värdskap
och gästfrihet
1.2 Destination Bergslagens uppdrag













Öka omsättningen och samverkan inom besöksnäringen.
Marknadsföra Bergslagen lokalt, regionalt och nationellt.
Utveckla mötesplatser och nätverk för besöksnäringen.
Arbeta med statistik, trender och omvärldsbevakning.
Ta initiativ till, söka extern finansiering och genomföra utvecklingsprojekt.
Genomföra olika utbildningsinsatser i egen regi eller i samarbete med andra.
Arbeta med att utveckla värdskap och besöksservice.
Arbeta för att öka exportmognaden hos besöksnäringens aktörer.
Arbeta för att öka besöksnäringens kunskap om digitala lösningar.
Arbeta för en hållbar utveckling enligt Agenda 2030.
Samverka med intressenter lokalt, regionalt och nationellt.
Arbeta för att utveckla en organisation där samverkansformerna och arbetssättet
inom turism, näringsliv och landsbygdsutveckling är tydligt, strukturerat och
flexibelt.

1.3 Destination Bergslagen Vision
”Bergslagen ska utvecklas till en destination med attraktionskraft i internationell klass”
1.4 Destination Bergslagens mål 2022 – 2025
Destination Bergslagens mål är att:
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Senast år 2025 ska Bergslagen ha minst 250 000 gästnätter på årsbasis. (enl.
SCB)
Tillsammans med besöksnäringen i Bergslagen utveckla reseanledningar till nya
säsonger.
Öka kunskapen om besöksnäringens betydelse bland invånare, näringsliv och i
det offentliga.
Arbeta för att främja och bibehålla nya arbetstillfällen inom besöksnäringen.
Öka kännedomen av platsvarumärket Bergslagen hos nya besökare.
Arbeta för ett välutvecklat värdskap och god besöksservice.

2. Marknad
2.1 Profilområden
Destination Bergslagens utvalda profilområden utgår från det som är karaktäristiskt för
området. Naturen med skogarna och sjöarna och bergsbrukets arv. Värdskap och
gästfrihet ska genomsyra samtliga profilområden och allt arbete som görs. Destination
Bergslagen ska i sitt arbete förstärka och utveckla nya reseanledningar, tillsammans
med besöksnäringen, inom de utvalda profilområdena. Profilområdena bestämmer
vilka målgrupper som Destination Bergslagens marknadsföring ska rikta sig till.
Bergslagens profilområden är:
 Outdoor & friluftsliv
Ex. Bergslagsleden, vandra, mountainbike, cykla, paddla
 Bergslagens kulturarv
Ex. hyttor, gruvor, bergsbruket, kulturmiljöer
 Evenemang och kultur
Ex. teater, musik, konst och utställningar
 Lokalproducerat – Made in Bergslagen
Ex. mat dryck och hantverk
2.2 Destinationsutveckling
Destination Bergslagen ska driva utvecklingsarbete som syftar till att Bergslagen
utvecklas på ett positivt och hållbart sätt och bidrar till ökade intäkter för
medlemskommunerna och dess besöksnäring. De utvecklingsprojekt som
genomförs ska innehålla ett tydligt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet samt att fokusera på Bergslagens profilområden
och målgrupper. Destination Bergslagen ska även arbeta för ökat nätverkande
mellan besöksnäringsaktörerna i Bergslagen.
2.3 Kommunikation och marknadsföring
2.3.1 Extern kommunikation
Destination Bergslagen ska marknadsföra och informera om det besöksnäringen i
Bergslagen har att erbjuda såväl lokalt i Bergslagen som till de prioriterade svenska
marknaderna. I den årliga verksamhetsplanen beslutas vilka kommunikations- och
marknadsföringsinsatser som ska genomföras.
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Bergslagens prioriterade marknader är:
 Örebro län
 Mälardalsregionen
 Sverige
2.3.2 Intern kommunikation
Destination Bergslagen ska informera besöksnäringsaktörerna i Bergslagen om
bland annat projekt, utvecklingsstöd, trender och statistik. I den årliga
verksamhetsplanen beslutas vilka insatser som ska genomföras.
3. Organisation
Destination Bergslagen juridiska namn är Tursam i Bergslagen ekonomisk förening.
Det namn som föreningen kommunicerar är Destination Bergslagen. Föreningen har
ingen anställd.
3.1 Styrelse
Styrelsen utser årligen en verksamhetssamordnare som samordnar det operativa
arbetet och ansvarar inför styrelsen. (se arbetsordning och stadgar för mer
information)
3.2 Destinationsgrupp
Destinationsgruppen planerar och verkställer den årliga verksamhetsplanen.
Gruppen består av tjänstepersoner som arbetar med turism i medlemskommunerna
och samordnas av verksamhetssamordnaren. Respektive kommuns utser sin
representant i destinationsgruppen. Varje kommuns arbetsinsats i Destination
Bergslagen beslutas årligen i samband med framtagandet av verksamhetsplanen.
Den ska vara minst 25 % av en heltid. (se arbetsordning för mer information)
3.3 Turism- och näringslivsgrupp
Turism- och näringslivsgruppen består av tjänsteperson från respektive kommuns
näringslivsenhet och turismansvarig. Gruppen arbetar för att skapa en samsyn kring
strategiska frågor och satsningar inom turism- och besöksnäringen i Bergslagen och
är delaktiga i framtagandet av den årliga verksamhetsplanen.
4. Bergslagens sätt att lyckas
Destination Bergslagen lyckas genom samverkan med destinationens besöksnäring
att utveckla och marknadsföra hållbara och efterfrågade reseanledningar. Genom att
samla kompetens och nyttja resurser effektivt. Genom en samsyn, där invånare och
näringsliv inser att turism- och besöksnäringen är till stor nytta för platsen. Med en
gemensam turismstrategi ges besöksnäringsaktörerna en tydligare spelplan att
använda i det långsiktiga arbetet. Alla tjänar på Bergslagen!
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ARBETSORDNING verksamhetssamordnare och instruktion för
destinationsgruppen 2022
Instruktion för verksamhetssamordnaren
Instruktion för verksamhetssamordnaren i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening, nedan kallad
Tursam, verksamhetsåret 2020 - 2021.
Verksamhetssamordnaren handhar Tursams löpande förvaltning genom att:
1. samordna Tursams verksamhet
2.verkställa styrelsens beslut
3. ingå erforderliga avtal för löpande drift, där Tursams åtaganden ej överstiger 100 000 kr eller i
övrigt är av större betydelse
4.se till att Tursams bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att räkenskaperna sköts på
ett betryggande sätt.
5.omedelbart underrätta styrelsens ordförande när styrelsen, enligt instruktionen, ska ta ställning till
uppkommen fråga.
6. fortlöpande informera styrelsen om viktiga förhållanden.
7.i samråd med styrelsens ordförande och sekreterare bereda styrelseärenden i god tid före början
av nytt räkenskapsår och senast under november månad
9. Verksamhetssamrodnarens ansvarar för att destinationsgruppen arbetar enligt beslutad
instruktion för destinationsgruppen. TILLÄGGSPUNKT i arbetsordningen
10. Verksamhetssamordnaren får inte handlägga frågor rörande avtal mellan sig själv och Tursam
eller Tursams verksamhetsområde
---------Förslag till nytt dokument för arbetsordning av destinationsgruppen. Då det idag inte finns någon
instruktion om hur gruppen ska verka.
Instruktion för destinationsgruppen


Destinationsgruppen representerar varsin kommun i det arbete som görs i
destinationsarbetet. Personen ansvarar för att informera ”sin” kommuns organisation om
destinationens arbete och projekt.



Destinationsgruppen ska ansvara för kontakt med ”sin” kommuns besöksnäringsföretag
och för dess talan in i destinationsarbetet och ansvarar för att informera dem om
destinations arbete.



Destinationsgruppen har varje medlemskommun ett mandat till förfogande till att påverka
beslut som ska fattas.

Tursam/2021-09-09


Destinationsgruppen ska tillsammans årligen ta fram en verksamhetsplan med tillhörande
budget.



Efter antagen verksamhetsplan ska ansvar för projekt och löpande arbete fördelas i
destinationsgruppen.



Arbete och processer ska vara transparenta för att minska sårbarheten, det som görs ska
dokumenteras och tillgängliggöras för hela destinationsgruppen.



Destinationsgruppen informerar varandra löpande och vid beslut som ska fattas i
destinationsgruppen delges förslag till beslut senast en vecka före utsatt mötesdatum.



Gemensamt material, såsom underlag, texter, broschyrer, bilder mm, investerat av
Destination Bergslagen har alla i destinationsgruppen tillgång till. Materialet får endast
användas i syfte att marknadsföra Destination Bergslagen.



Uttalanden i media görs av ”styrelsens ordförande eller den som styrelsen utser” enligt
antagen arbetsordning. Styrelsen utser med fördel den medlem som representerar den
aktuella kommunen i evenemang/projekt/annan händelse som ska rapporteras i media.

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende
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Datum

2021-10-26
Kommunförvaltningen
Mikael Pulkkinen
Mikael.pulkkinen@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Utredning Samhällsbyggnad Bergslagen 2025
Beslutsunderlag
KPMG utredning
Ärendet
Kommunstyrelsen har på en workshop den 5 oktober gått igenom samtliga
verksamhetsområden som idag utförs av Samhällsbyggnad Bergslagen.
Utfallet från det arbetet har sedan överförts till det framtagna dokumentet där
respektive kommunstyrelse i KNÖL kommunerna ska ange vilket/vilka
områden som fortsatt ska ligga inom Samhällsbyggnad Bergslagen.
Kommunstyrelsen i Hällefors anser att följande områden fortsatt ska ligga
kvar i Förbundet:
Vatten och avlopp, avfall och återvinning och samt gata/väg. Dessa områden
finns det samordningsvinster i att fortsatt driva i gemensam regi. Viktigt är att
dialogen med respektive medlemskommun förstärks, att lokal representation
finns med arbetsledning på plats att gemensamma målbilder klargörs,
riktlinjer och styrning då det gäller huvudmannaskapet för VA tas fram där
det tydligt framgår kommunens ansvar som huvudman och förbundets ansvar
som utförare. Servicecenter och basorganisation måste utifrån behov anpassas
till förändringar inom förbundet. Tjänst inom områden som HR, ekonomi,
kris och beredskap samt IT bör kunna erhållas från respektive ägarkommun
vilket kan förväntas ge en effektiviseringseffekt. De specialistfunktioner som
finns in respektive område ska kopplas direkt mot den verksamhet som de
tillhör och inte ligga i en basorganisation.
Övriga områden som park, skog, idrott, naturvård, lokal och miljöservice samt
praktikenhet är områden som Hällefors kommun ser vinster i att återta i egen
regi. Specialister inom dessa områden kommer det fortsatt finnas behov av
vilket bör kunna täckas in i den köp- sälj möjlighet som nu finns mellan
kommunerna. Huruvida delar av den egentliga driften ska ske i egenregi eller
i upphandlad form är en fråga som behandlas i nästa steg.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens områden ser Hällefors kommun inte
att det bör ske någon förändring. Dialogen mellan kommun och förvaltning

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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har under de senare åren förbättrats betydligt och regelbundna dialogmöten
hålls för att upprätthålla detta. Det finns områden som fortsatt kräver
förbättring däribland bemötande av kund kopplat till bygglov där det fortsatt
finns ett visst missnöje.
Det bör även utifrån utfallet av detta arbete som nu görs kring
Samhällsbyggnad Bergslagens även värdera förändringar inom den politiska
styrningen och ledningen utifrån förändringar i associationsformen.

Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen ser ekonomiska vinster i att göra om vissa delar i
den nuvarande strukturen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Besluta att anta den förslagna viljeinriktningen inför det fortsatta arbetet
samt att fortsätta dialogen och arbetet utifrån den samma inom ramen för
KNÖL-samarbetet.
Besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån resultatet vid KNÖL-KS i
november 2021 arbeta fram ett förslag till organisation gällande de
verksamheter som tas hem till kommunen.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Mikael Pulkkinen
Samhällsstrateg

RAPPORT
Datum

2021-10-25
Kommunförvaltningen
Mikael Pulkkinen, 0591-64108
mikael.pulkkinen@hellefors.se

Utredning teknisk förvaltning i egen
regi Hällefors kommun 2021
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1 Sammanfattning
Utredningen ska ge svar på huruvida ett eventuellt övertagande av skötseln för
gata/väg, park/skog, lokalvård och idrott är möjligt för Hällefors kommun.
Utredningen har även till viss del tagit med VA och avfall för att få en
uppfattning av helhetsbilden. Utredningen ska ge en indikation på vilka
konsekvenser det blir av att uppdraget, om det som idag, ligger kvar inom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt vilka konsekvenser ett
återtagande av uppdraget till kommunen skulle ge.
I de tidigare utredningarna och i de klagomål som inkommit till kommunen så
är det främsta gata/park som upplevs som att avståndet mellan önskat läge och
nuläge är störst. Det är även områdens som flest medborgare är berörda av
och därmed har synpunkter. Grönytor är svårdefinierat då det finns lite
underlag i vilka områden som ingår inom grönyteskötseln. Det finns även
frågeställningar från Hällefors kommun kring ekonomi, frågan blir ofta vad
betalar vi för? Fullmäktige i Hällefors kommun har tidigare beslutat att återta
lokalvård, det beslutet har inte gått att verkställa på grund av den nuvarande
förbundsordningen. VA och avfall är inte föremål för lika mycket klagomål.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beskrivs nedan som SBB och
Hällefors kommun som kommun.
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1 Syfte och bakgrund
1.1

Syfte

Syftet med denna utredning är att klargöra vilka förutsättningar kommunen
har om den tekniska förvaltningen skulle återtas i egen regi. I den utredning
som nu genomförts av KPMG så finns det inget nytänkande i hur en framtida
teknisk förvaltning ska drivas och styras för att förbättra de brister som
kommunen upplever. Det nämns inte något kring nya associationsformer. Det
finns helt uppenbart skillnader i hur de olika ägarkommunerna ser på SBB
och hur dess uppbyggnad ska se ut. Frågan om avtalslösningar som kan vara
en framtida långsiktig lösning i den tekniska förvaltningen inom SBB tar inte
KPMGs utredning upp.
Inom SBB, ryms gata, park, idrott, vatten och avlopp, avfall samt lokalvård.
Det som framkom inledningsvis då KPMG gjorde en inledande inventering av
vad som kommunen ansåg skulle fortsatt skötas av SBB samt vad som kunde
vara önskvärt att återta i kommunal regi så kan det enklast beskrivas att
områden som är taxefinansierade bör återgå till kommunen medans de
avgiftsfinansierade delarna kan vara kvar i ett förbund.
1.2 Tekniska avdelningar
I avsnittet tekniska avdelningar beskrivs de olika områden som det gäller. I de
olika områdena finns det olika behov och förutsättningar.
1.1 Gata, väg, snöröjning
Inom gata så inryms vägunderhåll både på vägnätet samt gång- och
cykelvägnätet, gatubelysning samt trafikplanering. Inom delen vägunderhåll
så sker det mesta idag av upphandlade entreprenörer. Upphandling har
identifierats som en nyckelroll i en eventuell uppbyggnad av en teknisk
förvaltning då huvuddelen av fysiska uppdrag genomföras av entreprenörer.
Underhållet av vägnätet och de delar det består av får anses möjliga att klara
av vid ett återtagande. Den bedömningen görs utifrån att det på orten finns
entreprenörer som kan upphandlas som har kapacitet för uppdrag men också
det går via rekrytering eller med konsultstöd att ta fram långsiktiga
underhållsplaner för skötsel och utifrån det lägga budget på 5-10 år för
genomförande. Långsiktighet är också en nyckel till att klara av uppdraget
både med resurs och ekonomiskt.
Procentuellt sett har Hällefors tätort minst belagd väg per kilometer väg i
tätorten sett ur länsperspektiv. Vägskötseln har under många år därför bestått
av hyvling av väg samt saltning sommartid som halkbekämpning och
snöröjning vintertid. På det sättet har kommunen lagt den ekonomiska
tyngdpunkten på underhåll som istället kunde ha används till beläggning av
vägar. Snöröjningen har vid flertal vintrar överstigit den ekonomiskt satta
ramen. Till följd av detta har sparkrav satts på SBB vilket i sin tur givit ännu
mindre vägunderhåll och vissa år mindre skötsel och underhåll i andra delar
så som grönyteskötsel. I och med det sättet att hantera ekonomiska underskott
så byggs den totala underhållsskulden upp till nivåer som inte går att ta
tillbaka på överskådlig tid.
1.2 Park och skog
Skötsel av park och grönytor sköts av egen personal på SBB. Det har
redovisats att Hällefors kommun har per capita den dyraste grönyteskötseln i
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KNÖL. I den grönyteskötsel som idag sker på Hällefors kommuns totala
innehav av grönytor så sker den genom 4 olika verksamheter.
Fastighetsförvaltningen inom kommunen har en egen grönyteskötsel,
Hällefors bostads AB har upphandlad entreprenör som sköter de
fastighetsnära ytorna, Samhällsbyggnadsförbundet som sköter de övriga
grönytorna samt AME-gruppen som sköter vissa idrottsanläggningar och
andra likande ytor. Att så många aktörer finns för skötseln skapar gränssnitt
som inte gagnar Hällefors kommun varken kvalitetsmässigt eller ekonomiskt.
En sammantagen skötsel av grönytorna och i kommunal regi är troligen den
bästa lösningen sett ur det kvalitativa perspektivet. Dock kan en så pass stor
volym som en sammanslagning av grönytorna skulle ge, öka intresset från
mera etablerade företag inom grönyteskötsel. Bör ej glömmas att tidigare
upphandlingar av grönytor fallerat pga. Bristande kunskap och ansvarstagande
från tidigare aktörer.
Skötseln av kommunens skogsinnehav har utretts tidigare. Skogsskötseln är
inte av den storleken att den bedöms som svårhanterad, sköts idag av en tjänst
på ca 25 % via SBB.
1.3 Lokalvård
Frågan om lokalvård är sedan tidigare utredd. Enligt tidigare
fullmäktigebeslut, KS17/00163-1, så ska lokalvården återtas i kommunal
regi. Nuvarande förbundsordning tillåter dock inte detta i nuläget.
1.4 VA
Huvudmannaskapet är idag tydligt att det ligger direkt under Hällefors
kommun. SBB sköter idag allt underhåll och planeringen och projekteringen
för Va-nätet. Det finns idag inga synpunkter på hur VA sköts. Det som kan
nämnas är att långsiktiga planer för utbyta av VA nätet ska finns för Hällefors
kommun, detta för att förenkla den ekonomiska processen kring den
verksamheten. Det som ska beaktas vid ett eventuellt övertagande av
gata/park är att det kan bli motsättningar i gränssnitten då det gäller ansvaret.
Just gränssnittet är svår- manövrerat då det är två aktörer som ska komma
överens om vem som gör vad. VA har idag ansvar till underkant asfalt.
1.5 Avfall
SBB har idag Skötseln av avfall, återvinningsstationer samt Gyltbo
återvinningscentral. I de hänseenden som utredningen fått fram så finns det
inga fördelar med att den delen lyfts ur ett samarbete.
1.6 Idrott
Under området idrott så sköter SBB endast badplatserna idag åt kommunen. I
den ingår upphandling av entreprenör som sköter underhållet, vattenprover
säkerställande av badplatser och i viss mån städning runt badplatserna.
Hällefors kommun har tidigare tagit den ställningen att skötseln av
badplatserna ska tas tillbaka men nuvarande förbundsordning tillåter inte
detta.
1.7 Organisation
En ny teknisk verksamhet inom Hällefors kommun skulle motsvara ett 20-tal
personer. Inom det ska arbetsledning, viss teknisk kompetens, upphandling,
avtal uppföljning och markpersonal ingå. Chef för teknisk verksamhet ska
vara direkt underställd kommunchef och ska även ha det övergripande
personalansvaret. Det motsvara då samma storlek på personalgrupp som inom
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andra verksamheter inom kommunen. Underställd teknisk chef ska det finnas
arbetsledning som sköter den dagliga verksamheten så som daglig styrning,
bemanningsfrågor och driftsfrågor. Organisationen ska även säkerställa
jourverksamhet i den mån och omfattning det behövs. Om VA verksamhet
ska ingå så måste jourpersonal finnas. Upphandling och avtal uppföljning
kommer vara en nyckel vid upphandling av entreprenörer som till stor de
kommer stå för tex. Vägunderhåll, snöröjning, beläggningsarbeten och
markarbeten. Att i egen regi stå för all personal och utrustning själv är inte
ekonomiskt försvarbart.

1.7.1

Organisation Gata/park

Teknisk chef Va/Gata park. Teknisk chef med personalansvar samt ansvar för
arbetsmiljö, övergripande ansvar vid upphandling av underentreprenörer.
Arbetsledare Gata Park. Arbetsledare med ansvar för drift och underhåll av
gator och vägar, ansvar för grönyteskötsel av det som idag utförs av Kommun
samt tillkommande som överförs från SBB. I denna tjänst skall det förslagsvis
även ingå ansvar för Hällefors bostads ABs grönytor. Om en samförvaltning
av kommunens alla grönytor kan ske så försvinner gränssnittsfrågorna. Delar
av grönyteskötseln kan ske via underentreprenör men att den styrs av
arbetsledare gata/park.
Vintertid så är ansvaret att se till snöröjning på gator o vägar samt
kommunens samtliga anläggningar. Arbetsledaren skall även i dialog med
Teknisk chef upprätta planer för investeringar i kommunens gator, vägar och
parkområden.
Yrkesarbetare. För grönyteskötsel behålls nuvarande organisation som finns i
kommun men med en förstärkning av 2 stycken yrkesanställda för delen som
idag utförs av SBB. För drift och underhåll av Gata park behövs 2 stycken
yrkesanställda som utför det som idag ligger på SBB, tex maskinsopning, viss
röjning av sly samt underhåll av vägmarkeringar etc. Vintertid ansvara för
snöröjning i centrala delen av Hällefors och Grythyttan. Viss jourtjänstgöring
kommer att ingå i denna tjänst.
För denna verksamhet kommer det behövas investeringar i grönytemaskiner,
hjullastare med tillbehör, upptagande sopmaskin.
Övrig drift som snöröjning med mera upphandlas av entreprenör.
Eltekniker för drift och underhåll av gatubelysning samt övriga
elanläggningar upphandlas förslagsvis av entreprenör.
1.8 Teknisk förvaltning Hällefors kommun VA och avfall
I en händelse att även VA och avfall ska återgå till kommunerna så är en tänk
bar organisation enligt nedan.
Teknisk chef Va/Gata park/avfall. Teknisk chef med personalansvar samt
ansvar för arbetsmiljö, övergripande ansvar vid upphandling av
underentreprenörer.
Arbetsledare va och reningsverk. Arbetsledare med ansvar för drift och
underhåll av VA nätet samt drift och under av reningsverken. Arbetsledaren
skall även se till att erforderliga verktyg, maskiner samt reservdelar finns för
att upprätthålla hög kvalitet på va nätet, viss jourtjänst skall ingå i denna
tjänst.
Arbetsledare avfall. Arbetsledare med ansvar för avfallshanteringen. Det
gäller Gyltbo återvinningsstation samt samtliga mindre kommunala
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återvinningsstationer. Bistå ledningen vid upphandlingar som rör renhållning
och avfall.
Yrkesarbetare. För underhåll samt mindre arbeten på va nätet behövs det 3
stycken egna yrkesarbetare. I denna tjänst ingår även jour.
För drift och underhåll av reningsverken behövs 2 stycken yrkesarbetare. I
denna tjänst ingår även jour som delas med va sidan dvs jour var femte vecka.
För större entreprenader köps tjänsten för projektering samt projektledning av
konsult.
För denna verksamhet kommer det behövas göra en viss investering av egna
bilar utrustade med verktyg för drift och underhåll, hjullastare med tillbehör.

2 Administrativa delar
2.1 Ekonomi
Den ekonomiska verksamhet har tidigare funnits inom kommunen och då var
ekonomiavdelningen en mindre i personalstyrkan än idag. Arbetet med
sammanställning av budget och bokslut för SBB blir inget merarbete då
kommunens ekonomiavdelning administrerar det idag. Med de kända
förutsättningar som vi har idag så kommer budget och ekonomiprocessen
snarare bli effektivare. Nu förekommer ett visst dubbelarbete. Upphandling
kommer vara en nyckel i att det ska nås framgång i uppbyggnaden av en
fungerade teknisk verksamhet. Idag finns enbart en 30 procent tjänst för
upphandling. En tjänst på 100 procent upphandlare måste tillsättas. Det finns
även övriga delar i förvaltningen som en upphandlare kan bistås tex.
Fastighet.
2.2 HR
En ny teknisk förvaltning inom Hällefors kommun skulle som tidigare sagts
motsvara ett 20-tal personer. En sådan ökning av personal och med den
belastningen som idag finns på HR bör rendera i en utökning på HR
avdelningen med en(1) person.
2.3 Rekrytering/bemanning
En orsak till bildandet av förbund och samarbetet kring förvaltning var
problem med att rekrytera personal och då främst spetskompetens till de olika
specialistfunktionerna som finns in SBB idag. Förutsättningarna idag, med de
digitala möjligheter som uppkommit i och med pandemin där del av arbetstid
kan läggas på annan ort än själva arbetsplatsen. Samtidigt så används idag
större konsultfirmor till del av projekteringsarbeten vilket minskar kravet på
att hålla egen personal inom alla spetskompetenser.
I den bemanning som ska ingå så bör tankesättet vara att ett antal personer ska
finnas som året runt anställda. De ska ges utbildning så att uppdrag så som
underhåll på både gata, park och skog kan skötas året runt. Det är upp till
arbetsledningen att sätta ett års-hjul på ett sådant sätt att arbetsuppgifter
utifrån det. Som exempel. så är det parkskötsel sommartid, snöröjning
vintertid samt att vår och höst ska vägtrummor rensas, vägskyltar bytas och
rengöras. Som komplement till egen organisation upphandlas entreprenörer.
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2.4 Lokaler
Lokaler för tekniska förvaltningen inryms på köpmannavägen samt vid
reningsverket i befintliga lokaler. Det förutsätter dock att den önskade
investeringen på reningsverket genomförs. I tillägg behövs kontorsutrymmen
för ca 5 personer.
2.5 Utrustning
I maskinparken bör det ingå en hjullastare med tillhörande utrustning samt
sandupptagningsutrustning för mindre skötsel av vägar grönytor etc. Det
behövs även grönytemaskiner för gräsklippning och lövupptagning. Exempel
på kostnader enligt nedan:
Maskin för diverse service och snöröjning
Hjullastare typ L 60 pris 1550000:Vik-plog 4 m 130000:Planerskopa 35000:Pallgafflar 25000:Sandspridarskopa 65000:Soppaggregat upptagande 215000:Maskiner för Grönyteskötsel
Gräsklippare Kubota klippdäck bredd 150
Pris 270000:Övriga mindre maskiner ca 75000:Alla priser är ex moms
2.6 Konsulter/entreprenörer
Konsulter fyller idag en nyckelroll i allt arbete inom den teknisk verksamhet.
Det gäller allt från upphandling, projektering till projektledning där
spetskompetens kan vara svår att hålla intern oavsett storlek på organisation.
Arbetet inom en teknisk verksamhet består ofta i att stödja konsulter med
material och lokalkännedom i genomförande av arbete och projekt.

3 Konsekvensanalys
3.1 Konsekvens/problembild av oförändrat läge i SBB
Nuläget mellan SBB och kommun kan beskrivas som osynkroniserat samt en
känsla av övergivenhet när man tittar på skötseln av kommunens ytor. Om de
styrdokument som finns hade uppdaterats kontinuerligt så att parterna varit
överens i tex. skötselnivåer och insatser som görs så hade det troligen inte
funnits fog för någon förändring. Men att förslå än mera statisk styrning och
en större otydlighet i ansvaret mellan SBB och kommun som KPMG
utredningen gör, så finns det ingen väg fram med den associationsformen.
Om uppdraget i sin helhet ska ligga kvar inom SBB med alla delar som idag
så måste förändringar göras. Det som kan ses som direkt nödvändigt är
ledning och styrning. I den form som det sker idag med en direktion som i
vissa fall saknar koppling mot kommunstyrelsen, samt inte ger återkoppling
till hemmakommunen kommer inte vara hållbart långsiktigt. Det måste finnas
en tydligare koppling däremellan om det inte ska uppstå frågor och
meningsskiljaktigheter i skillnaden mellan vad kommunen prioriterar och
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anser viktigt och vad SBB utför. En väg fram är också att lägga
Ordförandeskapet i den minsta kommunen, vilket framgick i den
genomlysning som SKR gjorde 2017 i frågan. Det måste också finnas en
tydlig styrning i den inre organisationen som tydliggör vem som gör vad samt
att det finns lokal styrning i varje enskild kommun som håller dialog på plats.
Den överbyggnad(overhead) som idag finns inom SBB måste dessutom
minskas ned. De uppdrag som finns behöver fördelas på
medlemskommunerna så att pengar läggs på fysiska åtgärder snarare än
administrativ personal.
3.2

Konsekvens av att delar av den tekniska förvaltningen
återtas
Kompetensförsörjning var ett av de största argumenten till hur SBB bildades
från start. Kommunerna i den norra länsdelen hade problem med att hitta
personal och kompentens till de specifika tjänsterna som finns inom ett
kommunalförbund. Samma problembild finns med största sannolikhet idag
men skillnaden som finns idag är att oavsett egen organisation så köper man
in spetskompetens inom respektive område. Det har att göra med en ännu
större brist på de rollerna vilket gör att de i regel arbetar för ett konsultföretag
snarare än ett enskilt bolag/förbund. Den omfördelningen ställer större krav på
beställarkompetensen snarare än att ha en rent teknisk kunskap.
Nyckelfunktion i en organisation av detta slag måste ha god
beställarkompetens samt avtalsuppföljning för att få ett fullgott utfall. Det
ekonomiska utfallet är också en osäkerhetsfaktor då det är svårt att vet hur
upphandlingar faller ut.
Den ekonomiska aspekten kräver en större utredning då det är svårt att följa
hur medel idag används inom SBB.
Det finns ett antal punkter där ett återtagande skulle ge en positiv effekt.
I en organisation där teknisk chef är underställd kommunchef så får både
kommunledning och det politiska styret en helt annan insyn och roll i
styrningen för att i de områden som för kommunen är strategiskt viktigast få
åtgärder utförda. Det är viktigt att poängtera att ett återtagande av teknisk
förvaltning oavsett hur och vilka delar som återtas inte kommer ge någon
kostnadsbesparing men att en del av den befintliga budgeten kan styras om till
utförda åtgärder snarare än overhead kostnad. Ett annat upplägg i ledning och
stödfunktioner där den redan befintliga organisationen inom kommunen
stödjer den tekniska förvaltningen gör att andra tjänster kan rekryteras så som
förstärkning inom upphandling och specifik spetskompetens som kan behövs.
För att kunna hålla en bemanning inom alla delar så är det av största vikt att
ansvarig person fördelar arbetet inom den tekniska förvaltningen klokt så
åtgärder utförs enligt ett års-hjul då förebyggande arbete sker.
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4 Ekonomi
4.1 Ekonomisk redovisning av nuläge
I en jämförelse av det som går att få fram via verktyget Kolada så kan
följande statistik utläsas.

Hällefors kommun har i ett riksgenomsnitt en hög andel väg per invånare.
Gällande kostnader för underhåll av parker och vägar så ligger kommunen
något över rikssnittet. Det som inte framkommer av statistiken är hur stor del
av budgeten som kommunen lägger på respektive område, går till åtgärd.

5 Slutsats
I vissa delar av den verksamhet som nu ligger inom SBB så finns det fördelar
för Hällefors kommun att återta skötseln av dessa. Främst gäller det
verksamheter som är nära kärnverksamheterna som tex. lokalvård. Då det
gäller grönytorna så finns det ekonomiska och kvalitativa incitament att alla
grönyteskötsel planeras i en helhet.
Den viktigaste aspekten är att saker görs på bästa sätt för att säkra ekonomi
över lång sikt och åtgärder görs ur ett medborgarperspektiv.
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6 Bilagor
6.1

Namn på bilagan

"[Skriv text här]"
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx •
kommun@hellefors.se

Sida

1(1)
Datum

2021-10-28
Kommunstyrelsen

Förslag på utskottsinitiativ om återinträde i
Intresseföreningen Bergslaget, dnr KS 21/00200
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för förslag om att kommunen ska
återinträdda i Intresseföreningen Bergslaget och bakgrund till förslaget.
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Vivianne
Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) och Katja Ollila (V) liksom Madelene
Jönsson (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna.
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist tillför faktauppgift kring
finansiering av medlemskap
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunen återinträder i
Intresseföreningen Bergslaget samt att medlemskapet finansieras via
kommunstyrelsens medfinansieringskonto.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sina egna
yrkanden, vilka bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunen återinträder i Intresseföreningen Bergslaget.
Medlemskapet finansieras via kommunstyrelsens medfinansieringskonto.

Hällefors kommun
Postadress
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Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
Telefon

0591-641 00 vx

Bankgiro

193-8950
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Datum

2021-10-28
Kommunstyrelsen

Förslag på utskottsinitiativ om vindkraftspolicy, dnr KS
21/00201
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag på utskottsinitiativ och
bakgrunden till förslaget.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig.
Vivianne Pettersson (M) yrkar att kommunen, genom SBB, inleder en
förstudie var i kommunen vindkraftsparker kan tillåtas och var det är
olämpligt. Samtidigt tas en vindkraftspolicy fram som sedan innehåller
förstudien med lämpliga områden inritade.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne
Petterssons (M) yrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunen, genom SBB, inleder en förstudie var i kommunen
vindkraftsparker kan tillåtas och var det är olämpligt. Samtidigt tas en
vindkraftspolicy fram som sedan innehåller förstudien med lämpliga områden
inritade.

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

Sida

1(1)
Datum

2021-10-28
Kommunstyrelsen

Förslag på utskottsinitiativ om att utreda möjligheten att
anlägga bryggor vid strategiska ställen, dnr KS 21/00207
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag på utskottsinitiativ och
bakgrunden till förslaget.
Vivianne Pettersson (M) yrkar att kommunen nu utreder och får en bild av om
det finns möjlighet att anlägga bryggor vid strategiska ställen vid några av
våra sjöar i kommunen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne
Petterssons (M) yrkande, vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunen nu utreder och får en bild av om det finns möjlighet att anlägga
bryggor vid strategiska ställen vid några av våra sjöar i kommunen.
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Datum

2021-10-28
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om iordningställande av
skateboardpark, dnr KS 21/00161
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2021-08-11.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen

Tobias Nygrens (C) motion om mensskydd, dnr KS
21/00203
Rubricerade motion inkom tillkommunförvaltningen 2021-10-05.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Oktober 2021

Till kommunfullmäktige
Hällefors Kommun
Motion: Tillgängliggöra gratis mensskydd
Jag yrkar:
att förvaltningen utreda tillgängliggörande av gratis mensskydd till elever vid alla
grund- och gymnasieskolor i Hällefors.
Unga kvinnors menstruation (mensen) börjar runt 11–14 års ålder och är en naturlig del
i kvinnas fysiologi som möjliggör graviditet och att få barn. Under mensen är det ungefär
3–7 dagar i månaden som innebär blödningar.
Fastän mensen är naturligt är den kopplad till både kostnader, tabu och
stigmatiseringar.
Kvinnor beräknas spendera mellan 500–1500 kr på bindor och tamponger per år och
därutöver tillkommer kostnader för värktabletter och andra produkter för att lindra
värk. Mens är inte ett val men belastar kvinnors ekonomi från ung ålder ända till den
dagen den upphör, ofta i 50 års åldern. I familjer med flera döttrar är utgifter för
mensskydd mycket kännbar. För familjer med ekonomiska utmaningar kan kostnader
utgöra hinder för tillgången på mensskydd för dessa unga kvinnor, vilket kan medföra
frånvaro från undervisning under flera dagar under månaden. Frånvaron kan påverka
den kvinnliga elevens studieresultat.
Mens kan vara en känslig företeelse därtill förknippad med skam, ses som smutsigt och
ett ämne som är svårt att prata om.
I flera kommuner och på skolor i Sverige delas idag mensskydd ut gratis till kvinnor; till
allmänheten på offentliga toaletter, till kommunens medarbetare eller elever vid grund- och
gymnasieskolor.
Kostnadsfri tillgång till mensskydd för elever vid Hällefors skolor kan utjämna sociala och
ekonomiska skillnader och bidra till mer jämlik hälsa. Tillgängliggörandet av mensskydd kan
bidra till ökad förståelse för ett tabubelagt område och minska stigmatisering av mens. Därtill
kan tillgängliggörande av gratis mensskydd stimulera till samtal om sexuell hälsa och
samtalet om att få barn.

Tobias Nygren
Centerpartiet
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Kommunstyrelsen

Tobias Nygrens (C) motion om handlingsplan för
suicidprevention, dnr KS 21/00204
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2021-10-05.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Oktober 2021

Till kommunfullmäktige
Hällefors Kommun
Motion: Handlingsplan för suicidprevention
Jag yrkar:
att förvaltningen ges uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention
som utgår från nationella strategier, regionala riktlinjer och omfattar konkreta åtgärder
för hela kommunens verksamhet.
Suicid är den term som allt oftare används och ersätter ordet självmord och kan definieras
som ” en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden.”
Varje förlorat liv genom suicid är en enorm förlust. Det innebär oerhörda känslomässiga och
omfattande praktiska konsekvenser för efterlevande - familj, vänner och kollegor. Det är en
stor förlust för samhället och särskilt drabbad blir en liten kommun som Hällefors.
Sveriges Nollvision för Suicid
”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord” står
det i regeringens proposition En Förnyad hälsopolitik 2007/8:110 och riksdagen antog en
nollvision för suicid 2008.
Trots Sveriges nollvision dör årligen ungefär 1500 personer i självmord. I en nationell
jämförelse av antal döda var det nästan sex gånger så många döda i suicid som i trafiken år
2020 (1168 suicid och 204 trafik). Suicid är ett betydande folkhälsoproblem.
2020 beräknades antalet säkerställd suicid per 100 000 invånare vara 16.2 för män och 6.3 för
kvinnor i Sverige. Örebro län ligger under riksgenomsnittet med 12.4 för män och 3.3 för
kvinnor. Enligt Folkhälsomyndighetens kommunfakta för Hällefors 2015–2019 låg
kommunen över både län- och riskgenomsnittet med totalt 26,6 suicid per 100 000 invånare.
Kommunalt behov av en handlingsplan för suicidprevention
Trots höga tal för suicid i Hällefors, över tid, tillhör vi en av åtta kommuner i länet som
saknar en handlingsplan. För att minska självmordstalen behövs ett strukturerat och
långsiktigt arbete för att förebygga suicid i Hällefors som utgår från en samordnad och
övergripande ansats med tydliga uppdrag i kommunens samtliga förvaltningar.
För att suicidpreventionen ska vara effektiv bör förvaltningen säkerställa
verksamhetsanpassade och skriftliga rutiner för hur man ska agera vid suicid och suicidförsök
bland sina klienter och bland den egna personalen. Handlingsplanen bör ha konkreta mål som
är mätbara, tidsbestämda, realistiska och möjliga att följa upp.
”Ingen ska behöva ta sitt liv.”
Tobias Nygren
Centerpartiet
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Tobias Nygrens (C) och Lars-Göran Zetterlunds (C)
motion om energi- och klimatplan för minskning av
växthusgasutsläpp, dnr KS 21/00223
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2021-10-26.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Till kommunfullmäktige
Hällefors Kommun
Motion: Energi- och klimatplan för minskning av växthusgasutsläpp
Jag yrkar:
att Hällefors kommunkoncern minskar utsläppen av växthusgaser genom
implementering av en energi- och klimatplan med mål och nyckeltal
En av vår tids mest akuta och viktiga utmaning är att minska utsläppen av våra
växthusgaser. Effekterna av klimat- och temperaturförändringar är tydliga med
extremväder som torka, skyfall och stormar vilka bidrar till bränder, issmältning, ,
havshöjning osv. Fortsatta ökningar av växthusgas kommer att leda till radikala
förändringar för allt biologiskt liv. Klimatförändringarna påverkat allt: Människors liv
och hälsa, den biologiska mångfalden, företag och företagandet, skogsbruket och
livsmedelesförsörjnigen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menar att
”Hanteringen av miljö-, energi- och klimatfrågor är avgörande för hur samhället kommer
att utvecklas.”
Det övergripande målet i svensk miljöpolitik är det så kallade generationsmålet vilket
innebär ”att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser." Detta betyder bland annat att andelen förnybar energi måste öka
och att energianvändningen ska effektiviseras
För att möta klimatutmaningar har Sverige som mål att år 2045 vara fritt från
nettoutsläpp av växthusgaser. Därmed kallas varje svensk kommun att aktivt bidra och
agera för minskade utsläpp.
Som stöd att nå det målet finns bland annat SKR som tillsammans med främjandet av
kommunala analyser (RKA), Naturvårdsverket och Länsstyrelsernas Regional utveckling
och samverkan i miljömålssystement (RUS) som har tagit fram nyckeltal för miljö och
klimat i Kolada.
Det finns många olika stöd och initiativ t. ex är Klimatkommunerna en förening av
kommuner och regioner som erbjuder ett strukturerat stöd för medlemmarnas lokala
klimatarbete.
Hällefors klimatpåverkan
Verktyget Jämföraren i Kolad visar bland annat Hällefors klimatpåverkande utsläpp.
Även om resultatet är en jämförelse med andra kommuner indikerar det kommunens
utmaningar. Hällefors klimatpåverkande utsläpp ligger generellt bland de mittersta 50%
men bland de 25% sämsta gällande arbetsmaskiner, industri, cykelvägar, miljöbilar i
kommunorganisationen och samhället samt insamlandet av kommunalt avfall.
Oavsett resultat eller ranking behöver kommunen effektiva verktyg för sitt klimat- och
energiarbete för att bidra till att nå det uppsatta nationella klimatmålet.
Idag saknar Hällefors kommun en handlingsplan för energi- och klimat som definierar mål,
energieffektivisering och minskad klimatpåverkan, vilka kan mäts utifrån definierade
nyckeltal. Därmed saknar kommunen strukturerade strategier och aktiviteter för hur Hällefors

Oktober 2021
ska genomföra åtgärder för att minska sina utsläpp.
Kommunen behöver kontinuerligt inventera sina utsläpp av växthusgaser och kommunicera
dem för att inspirera medborgare och näringslivet samt påverka sina kunder. Detta kan vara
del av en sådan handlingsplan.
För att vara än mer i linje med Sveriges klimatmål behöver Hällefors kommun genomföra en
mängd klimatåtgärder vilka samtidig ger positiva effekter på arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.
Med mer förnybar energi och effektivare energianvändning kan vi bidra till att lämna över
Hällefors till nästa generation där stora miljöproblem är lösta och samtidigt vara en kommun
med ekonomi i balans redo att möta framtiden.
Tobias Nygren
Lars-Göran Zetterlund
Centerpartiet
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Kjell Walegrens (GL) motion om utveckling av det
rörliga friluftslivet, dnr KS 21/00219
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2021-10-19.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Kjell Walegrens (GL) motion om belyst motionsspår i
Grythyttan, dnr KS 21/00218
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2021-10-19.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Cecilia Albertssons (M) motion om båtiläggningsplatser/
-ramper i kommunen, dnr KS 21/00224
Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2021-10-26.
Ordförande Susanne Grundström (S) yrkar att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning vilket bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Motion
Kommunfullmäktige
Hällefors kommun
2021-10-26

Möjliggör för båtiläggningsplatser/ramper i kommunen
Vi bor i en kommun med de bästa förutsättningarna för fiske och vattenlek. För att locka
turister hit behöver vi se över var behov av båtiläggningsplatser/ramper runt om i kommunen
finns, samt föra en aktiv dialog med markägare, kommuninvånare och fiskevårdsförening.
Detta gynnar kommunen och ökar besöksnäringen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag
att

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna för att genomföra
enligt ovan.

Cecilia Albertsson (M)
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Simskola 2021, dnr KS 21/00220
Ärendet
Under välfärdsutskottets sammanträde 2021-09-15 efterfrågades utnyttjandet
av simskolan under sommaren i kommunen.
Simskola har under några år bedrivits vid Sångens badplats. Från början
finansierades verksamheten av Socialstyrelsens medel för lovaktiviteter.
Senaste åren har Skolverket börjat att under vissa förutsättningar lämna bidrag
för simundervisning på lovskola. Då personal ändå fanns på plats vid
badplatsen för att bedriva lovskola, beslutade förvaltningen sig för att via
skolan bedriva och finansiera även en frivillig simskola för barn och
ungdomar, för att minska framtida problem med simkunnighet.
Simskolan var under 2021 upplagd med två veckor direkt efter
skolavslutningen och en vecka i augusti.
De två veckorna i juni innehöll fyra barngrupper och tre öppna grupper (med
elever från lovskolan). Totalt innehöll grupperna omkring 50 unika individer
och antalet totala tillfällen uppgick till drygt 200.
Simskolan i augusti innehöll 4 grupper med 21 unika elever och totalt ca 80
tillfällen.
Förvaltningen bedömer att skolan utifrån färdigställande av badhuset 2022
inte kommer att bedriva simskola utomhus kommande somrar. Lovskola för
år 9 inom ämnet kan vara aktuell ytterligare en säsong, men simskola som
fritidsaktivitet ligger inte inom skolans ansvarsområde.
Social konsekvensanalys

Simskola/lovskola bedöms ha positiv inverkan på barns hälsa och på deras
framtida utbildningsprestationer.
Miljömässig konsekvensanalys

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

Skolan har finansierat simskolan med egen personal motsvarande ca 50-70
tkr. En liten del av dessa medel har återsökts från Skolverkets medel för
lovskola.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan
Stolpen (V). Skolchef Tina Lanefjord utvecklar.
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om simskolans resultat vilken delvis besvaras
av skolchef Tina Lanefjord.
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunstyrelsen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Informationsärende
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Datum

2021-10-26
Ekonomienheten
Jessica Jansson, 0591-64106
Jessica.jansson@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per
2021-08-31, dnr KS 21/02549
Informationsunderlag
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2021-10-15 §
113
Revisonens bedömning av delårsrapporten 2021-08-31, daterad 2021-10-22
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021-08-31
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets
ekonomi och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2021-08-31.
Social konsekvensanalys

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

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden
ett överskott på 9,9 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheterna
visar ett överskott på 2,3 miljoner kronor och de avgiftfinansierade
verksamheterna visar ett överskott på 7,7 miljoner kronor. De gemensamma
verksamheterna redovisar ingen avvikelse mot budget.
För helår 2021 prognostiserar förbundet totalt ett överskott på 2,7 miljoner
kronor. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar - 0,7 miljoner
kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar 3,4 miljoner
kronor för helår 2021. De gemensamma verksamheterna prognostiseras klara
budgeten. Från och med verksamhetsåret 2021 särredovisar förbundet
kostnader för vinterväghållningen.
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De två finansiella målen saknar upplysning om förbundets prognostiserade
måluppfyllelse av de finansiella målen. I delårsrapporten anges dock att de
skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett mindre negativt resultat
för helåret 2021. Baserat på förbundets resultatprognos är revisorernas
bedömning att det finansiella målet inte kommer uppnås för de
skattefinansierade verksamheterna. Vad gäller resultatmålet för de
avgiftsfinansierade verksamheterna är detta mål satt över tid, där
tidsperspektivet är odefinierat. Således är det inte klargjort över vilken
tidsperiod som målet ska utvärderas. Revisorernas sammanfattande
bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade målen kommer
att uppnås för 2021.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2021 fastställt sex
övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning.
Revisorerna har i sin granskning noterat är att det inte framgår i
delårsrapporten huruvida kommunalförbundet förväntas uppnå
verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning av
kommunalförbundets måluppfyllelse i samband med delårsbokslut och
prognos.
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive
medlemskommun särredovisas:
Gemensamma verksamheter
gemensamt
Process Gata/Trafik
skattefinansierad
Process Park/Skog
skattefinansierad
Process Idrott
skattefinansierad
Process Lokal och Miljöservice
skattefinansierad
Process Avfall och Återvinning
avgiftsfinansierad
Process Vatten och Avlopp (VA)
avgiftsfinansierad
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbundet bedömer i
delårsrapporten.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att delårsrapporten i allt
väsentligt innehåller de upplysningar som krävs för att ge en översiktlig
beskrivning av kommunalförbundets driftsredovisning, bortsett från att
upplysning om interna poster saknas.
Vad gäller investeringsredovisning så presenterar kommunalförbundet ingen
investeringsredovisning över de investeringar som förbundet genomfört under
perioden. Kommunalförbundet motiverar det med att de endast gör mindre
investeringar i fordon och inventarier, medan fastigheter och anläggningar
ägs av respektive medlemskommun.
I delårsrapporten finns dock tabeller presenterade över investeringar som
kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas räkning inom de
olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2021-08-31,
investeringsbudget och årsprognos för respektive investeringsprojekt..

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

Översiktlig
granskning
-Delårsrapport per
2021-08-31
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
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1. Sammanfattning

Sammanfattning
Vi har av revisorerna i kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten
per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunalförbundets revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De mest väsentliga slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
- Kommunalförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets
medlemskommuner. Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 2,3 mnkr för de skattefinansierade
verksamheterna och till 7,7 mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna.
- Kommunalförbundet har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändringen av semesterlöneskulden i delårsrapporten.
Med hänsyn tagen till denna hade det redovisade resultatet per 2021-08-31 varit 1,9 mnkr högre. Förändring av löneskuld
från 2020-12-31 till 2021-08-31 är inte heller redovisad i delårsrapporten. Upplysning om dessa avsteg från god
redovisningssed finns i delårsrapporten.
- Ersättning städ från Hällefors kommun totalt 4,3 mnkr har felaktigt redovisats som kommunbidrag och ska istället
redovisas som övrig intäkt i resultaträkningen.
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Sammanfattning forts.
-

För helåret 2021 prognostiserar förbundet ett resultat för de skattefinansierade verksamheterna på -0,7 mnkr. Helårsprognosen för de
avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till +3,4 mnkr, med en prognostiserad budgetavvikelse med -1,5 mnkr inom återvinning och med +4,9 mnkr
inom VA.
Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat avseende de skattefinansierade verksamheterna är negativt för helåret 2021.
Kommunalförbundet prognostiseras således inte uppfylla balanskravet.

Vi har, utöver vad som nämns ovan om balansräkningen och resultaträkningen, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade målen kommer att uppnås för 2021.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunalförbundet uppnår verksamhetsmålen. Därmed är det inte
möjligt att göra en bedömning av kommunalförbundets måluppfyllelse i samband med delårsbokslut och prognos.
Örebro 2021-10-15
Ann-Christine Björnram Evensen
Auktoriserad revisor
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2. Inledning

Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunalförbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god
redovisningssed i kommuner och regioner
 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till medlemskommunernas fullmäktige.
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Inledning forts.
2.2 Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.
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Inledning forts.
2.3 Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionens beslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd
Granskningen avser direktionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av medlemskommunernas
fullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.

2.5 Metod
Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen
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3. Resultat av
granskningen

Resultat av granskningen
3.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som minimum för att motsvara kraven på en förenklad
förvaltningsberättelse.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller de krav som preciseras i RKR R17, bortsett
från att det saknas upplysning om kommunalförbundets förväntade utveckling utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

3.2 Bedömning av mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.
Vi noterar att direktionen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 2021.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.1 Finansiella mål
I den av direktionen fastställda budgeten för 2021 finns två finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning, ett
resultatmål avseende de skattefinansierade verksamheterna och ett resultatmål avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna.
Mål fastställda av direktionen

Måltal

Utfall 2021-08-31

Prognosticerat
helårsutfall

Prognosticerad
måluppfyllelse

För de skattefinansierade verksamheterna är
resultatmålet ett nollresultat före avräkning mot
medlemskommunerna

+/-0

+2,3 mnkr

-0,7 mnkr

Målet uppnås ej

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är
målsättningen att över tid redovisa ett nollresultat.

+/-0

+7,7 mnkr

+3,4 mnkr

Ej utvärderad i
delårsrapporten

Delårsrapporten saknar upplysning om förbundets prognostiserade måluppfyllelse av de finansiella målen.
I delårsrapporten anges dock att de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett mindre negativt resultat för helåret 2021. Baserat
på förbundets resultatprognos är vår bedömning att det finansiella målet inte kommer uppnås för de skattefinansierade verksamheterna.
Vad gäller resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna är detta mål satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Således är
det inte klargjort över vilken tidsperiod som målet ska utvärderas.
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av direktionen beslutade målen kommer att uppnås för 2021.
Vi rekommenderar förbundet att tydliggöra målet för de avgiftsfinansierade verksamheterna genom att definiera vilken tidsperiod som avses
för att göra målet mätbart.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.2 Verksamhetsmål
I den av direktionen fastställda budgeten för 2021 finns sex gemensamma verksamhetsmål antagna med betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Mål fastställda av direktionen

Måltal

Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de
fått ett bemötande i kontakten med SBB som
kännetecknas av tillgänglighet, förtroende,
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.

≥ 70 %

Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än
jämförbara rikssnittet i procent för 2021

Utfall 2021-08-31

Prognostiserat
helårsutfall

Prognostiserad
måluppfyllelse
Ej utvärderad i
delårsrapporten

5,8%

Ej utvärderad i
delårsrapporten

Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. Mäts som antal ansökningar jämfört
med tidigare år på dessa tjänster. För att ansökningarna ska räknas som godkända ska de
uppfylla de formella kraven och/eller
erfarenhetskraven

Ej utvärderad i
delårsrapporten

Förbundet ska erbjuda heltid som norm

Ej utvärderad i
delårsrapporten
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Resultat av granskningen forts.
3.2.2 Verksamhetsmål forts

Mål fastställda av direktionen

Måltal

Utfall 2021-08-31

Alla medarbetare upplever att roller och ansvar
är tydliga – mäts i SAM-enkäten årsvis. Målet är
en ökad kännedom, men då målet blir nytt 2021
mäts förändringen först 2022.

Prognostiserat
helårsutfall

Prognostiserad
måluppfyllelse
Ej utvärderad i
delårsrapporten

Minst 80% av medarbetarna anser att
80%? Hur
bemötande och uppförande inom förbundet
graderas
präglas av respekt för varandra. Mäts i SAM
”Delvis”?
årsvis med svarsalternativ JA, Delvis och Nej.
Respekt är en del av vår värdegrund FÖRE och
mäts även vartannat år i
medarbetarundersökningen
I delårsrapporten
anges att det för majoriteten av målen att dessa mäts och utvärderas årsvis.

Ej utvärderad i
delårsrapporten

I delårsrapporten saknas utvärdering av målen, och det anges att målen mäts årsvis.
Vi har även noterat att det saknas definierat målvärde/utvärderingskriterium för flera av de mål som direktionen fastställt. Det är således inte
klarlagt hur målen ska mätas/utvärderas. När det gäller målet om medarbetarnas bedömning av bemötande och uppförande noterar vi att
det inte framgår om omdömet ”delvis” ska räknas in som ”Ja”.
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Resultat av granskningen forts.
Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och mätbara verksamhetsmässiga mål som är kopplade till effektivitet och
ändamålsenlighet i organisationen. Denna typ av mål är av stor betydelse för bedömningen av verksamheterna och därmed även ett viktigt
instrument vid styrningen av förbundet. Det är vidare av stor vikt att målen, ur perspektivet god ekonomisk hushållning, bygger på en analys
av särskilda förutsättningar och önskad utveckling.
Vår sammanfattande bedömning är att det inte framgår i delårsrapporten huruvida kommunalförbundet förväntas uppnå
verksamhetsmålen. Därmed är det inte möjligt att göra en bedömning av kommunalförbundets måluppfyllelse i samband med
delårsbokslut och prognos.

3.3 Balanskravet
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.
De avgiftsfinansierade verksamheterna omfattas inte av balanskravet.
Årsprognosen avseende de skattefinansierade verksamheterna, vilka finansieras med driftbidrag från medlemskommunerna, uppgår till -0,7
mnkr.
Enligt förbundsordningen skall resultat från de skattefinansierade verksamheterna regleras mot respektive medlemskommun efterföljande
år. Eventuellt underskott 2021 kommer således regleras med medlemskommunerna året efter.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundet inte prognostiseras uppfylla balanskravet för de skattefinansierade
verksamheterna helåret 2021.
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Resultat av granskningen forts.
3.4 Analys av Resultaträkning
Kommunalförbundet bedriver både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets medlemskommuner.
Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 2,3 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till 7,7 mnkr för de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
Kommunalförbundet har, likt föregående år, valt att inte redovisa förändringen av semesterlöneskulden i delårsrapporten. Med hänsyn tagen
till denna hade det redovisade resultatet per 2021-08-31 varit 1,9 mnkr högre.
För helåret 2021 prognostiserar förbundet ett resultat för de skattefinansierade verksamheterna på -0,7 mnkr. Kommunalförbundets
årsprognos är således ett lägre resultat än utfallet vid delårstidpunkten inom de skattefinansierade verksamheterna. En förklaring till detta är
kostnader inte kommer linjärt över året.
Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till 3,4 mnkr, med en prognostiserad budgetavvikelse med -1,1 mnkr
inom återvinning och +2,2 mnkr inom vatten och avlopp.
Vi har noterat att ersättning städ från Hällefors kommun totalt 4,3 mnkr felaktigt har redovisats som kommunbidrag och ska istället redovisas
som övrig intäkt i resultaträkningen.
Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
kommunalförbundets resultat per 2021-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.
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Resultat av granskningen forts.
3.5 Balansräkning
Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
kommunalförbundets finansiella ställning per 2021-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.

3.6 Drifts- och investeringsredovisning
I delårsrapporten ingår i enlighet med RKR R17 en samlad, men översiktlig, beskrivning av kommunalförbundets drift- och
investeringsverksamhet.
Vad gäller den driftsredovisning som presenteras i kommunalförbundets delårsrapport har vi noterat att det saknas upplysning om interna
intäkter och kostnader. Således klargörs inte hur stor andel av de intäkter och kostnader som redovisats mot verksamheterna i
driftsredovisningen som är interna och hur stor andel som är externa.
Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt innehåller de upplysningar som krävs för att ge en översiktlig
beskrivning av kommunalförbundets driftsredovisning, bortsett från att upplysning om interna poster saknas.
Vad gäller investeringsredovisning så presenterar kommunalförbundet ingen investeringsredovisning över de investeringar som förbundet
genomfört under perioden. Kommunalförbundet motiverar det med att de endast gör mindre investeringar i fordon och inventarier, medan
fastigheter och anläggningar ägs av respektive medlemskommun.
I delårsrapporten finns dock tabeller presenterade över investeringar som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas räkning
inom de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges utfallet 2021-08-31, investeringsbudget och årsprognos för respektive
investeringsprojekt.
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Resultat av granskningen forts.
3.7 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
LKBR och RKR:s rekommendationer. Vi har stickprovsvis granskat efterlevnaden av god kommunal redovisningssed.
Nedan anges de väsentliga avsteg från god redovisningssed som vi noterat i vår granskning av delårsrapporten:
•

I kommunalförbundets delårsrapport anges att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inte redovisar faktisk semesterlöne- och
löneskuld i delårsbokslutet, vilket är ett avsteg från god redovisningssed. Kommunalförbundets faktiska semesterlöneskuld per 2021-0831 är väsentligt lägre än semesterlöneskulden i föregående årsbokslut. Att den faktiska semesterlöneskulden är lägre i augusti än i
december hänger samman med att stora semesteruttag sker under sommarmånaderna. Kommunens princip att inte bokföra den
faktiska semesterlöneskulden i delårsbokslutet innebär således att resultaträkningen för perioden jan-aug belastas med för höga
lönekostnader.

•

Vi har noterat att förbundet använder sig av en annorlunda princip för redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader. Principen
innebär att förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar att förbundet förändrar principen.
Vi bedömer dock att periodens kostnad i allt väsentligt är rättvisande. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer.
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Resultat av granskningen forts.
3.8 Övriga iakttagelser
Vi har fått kännedom om att de fördelningsnycklar som förbundet använder för att fördela ut gemensamma kostnader till de olika
verksamheter inte har uppdaterats på flera år. Förbundets organisation har förändrats i flera omgångar sedan tillämpade fördelningsnycklar
togs fram. Vår rekommendation är att förbundet går igenom och uppdaterar dessa fördelningsnycklar för att en rättvis utfördelning av
gemensamma kostnader till verksamheterna ska kunna säkerställas.
Underlag för resultat-och balansräkning i delårsrapporten hämtas i grunden från huvudbokföringen, men det görs relativt omfattande
justeringar av dessa siffror för att få fram underlagen till delårsrapporten. Bland annat görs en rensning för interna transaktioner och
manuella justeringar görs avseende investeringsverksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet. Vi noterar att det är relativt svårt att följa
flödet (”bryggan”) mellan huvudbokföringen och siffrorna i delårsrapporten, och att ”bryggan” skulle behöva förtydligas. Vi rekommenderar
att processen för att ta fram siffror för delårsrapporterna ses över, och om möjligt utveckla bättre systemstöd för minimera manuell
hantering och därmed minska risken för eventuella fel i processen.
Vi har i likhet med föregående år noterat att kommunalförbundet i flera fall saknar underlag på fastställda bidragsnivåer avseende
driftbidragen från medlemskommunerna. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i flera fall endast preliminära uppgifter om
driftbidragens storlek och i flera fall är det inte tydligt specificerat vad de olika bidragen avser, exempelvis driftbidrag eller ersättning för
kapitalkostnader etcetera. Vi rekommenderar att kommunalförbundet erhåller tydliga underlag på fastställda bidragsnivåer från respektive
medlemskommun och att förbundet löpande under året stämmer av att bokförda driftbidrag överensstämmer mot slutligt fastställda
driftbidrag.
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Datum

2021-10-28
Kommunstyrelsen

Förteckning över besvarade medborgarförslag och
motioner, dnr KS 21/00193
Informationsunderlag
Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner daterad 2021-0930
Kommunallag (2017:725)
Ärendet
I likhet med tidigare år har kommunförvaltningen tagit fram en förteckning
över medborgarförslag och motioner som har blivit besvarade, eller avskrivna,
sedan föregående års sammanställning.
Enligt kommunallagen, 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige varje år få
information om beslut som har fattats av nämnder om kommunfullmäktige
överlåter åt en nämnd att besvara medborgarförslag. Utifrån att
kommunförvaltningen i förteckningen över ej besvarade ärenden även
redovisar obesvarade motioner redovisas också tidsperiodens besvarade
motioner här.
Som framgår av förteckningen har åtta medborgarförslag och fem motioner
blivit besvarade under tidsperioden. Dessutom finns en motion från Tina
Pirttijärvi om att webbsända kommunfullmäktigemöten som inte hade
noterats som besvarad föregående år, men ska betraktas som avslutad i och
med ett uppdrag till kommunfullmäktiges presidium. Det kan jämföras med
föregående år då 12 medborgarförslag och 10 motioner blev besvarade. Under
våren har kommunförvaltningen genomfört förändringar i arbetet med
ärendeuppföljning. Ärendeuppföljningen har strukturerats upp och samtliga
ärenden som ska åter till politiken har gåtts igenom. Syftet har varit att alla
ärenden inom förvaltningen ska följas upp på likartat sätt och en systematisk
handläggning har inletts. Under året har förvaltningen dessutom handlagt ett
antal större ärenden som krävt tid och fokus.
Av förteckningen framgår när, av vilket organ och i vilken paragraf respektive
medborgarförslag eller motion blivit besvarad. Det för att underlätta för den

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)

intresserade att själv följa upp vilket svar som getts i ärendet. Självklart går
det även bra att kontakta kanslienheten om mer information önskas.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys, utan hänvisar till de ekonomiska aspekterna i respektive
ärende.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan behandling i kommunstyrelsen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat och kommunchef Hans
Åhnberg tillför.
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen
vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Diarienummer Titel
Dnr 220.10
Kerstin Nyströms medborgarförslag om att använda reflekterande färg
på skyltarna "Välkommen till Hällefors"
KS 20/00048
Tobias Nygrens (C) om mindfulness i skolan
KS 19/00173
Tobias Nygrens (C) motion om hållbarhet och biologiskt
mångfaldhetsperspektiv för grönytor
KS 20/00230
Medborgarförslag om järnväg Hällefors-Nora-Örebro
KS 20/00195
Cecilia Albertssons (M) motion om bevakningskameror
KS 21/00003
Medborgarförslag om skridskobana i Violen
KS 19/00023
Medborgarförslag - Belysning vid grönområdet Violen
KS 20/00046
Medborgarförslag om upprustning och iordningsställande av
violenområdet
dnr 112.12
Esteher Brekhofs medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö
Medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö
KS 20/00041
Susanne Grundströms (S) motion om vägbidrag
KS 20/00138
Medborgarförslag om Wahlströmsvägen
KS 20/00158
Kjell Walegrens (GL) motion om rivning av fastigheter i stort förfall
KS 20/00183
KS 19/00343
Tina Pirttijärvis (SD) motion om webbsända fullmäktigemöten

Status
Besvarad KS 2020-10-06 § 184
Besvarad KF 2020-12-08 § 195
Besvarad KF 2020-12-08 § 196
Besvarad KS 2021-01-26 § 13
Besvarad KF 2021-02-16 § 25
Besvarad KS 2021-03-23 § 54
Besvarad i och med KS 2021-03-23 § 54
Besvarad i och med KS 2021-03-23 § 54
Besvarad KS 2021-05-18 § 81
Besvarad KS 2021-05-18 § 81
Besvarad KF 2021-06-08 § 85
Besvarad KS 2021-08-31 § 119
Besvarad KF 2021-09-21 § 109
Betraktas som besvarad i och med KF 2020-09-22 § 138
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Datum

2021-10-28
Kommunförvaltningen

Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och
motioner, dnr KS 21/00194
Informationsunderlag
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 202109-30
Kommunallag (2017:725)
Ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram en förteckning över medborgarförslag
och motioner som inte är besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen, 5
kap § 35 och 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige få information om
medborgarförslag och motioner som inte har avgjorts inom ett år.
Av förteckningen framgår det att det finns 16 medborgarförslag och 10
motioner som lämnats in till kommunen men inte besvarats än. Av de
obesvarade ärendena kommer åtta medborgarförslag och åtta motioner vara
ett år eller äldre när kommunfullmäktige får denna information.
I bifogad förteckning framgår, förutom diarienummer och titel, aktuell status
för de olika ärendena. Majoriteten av de obesvarade ärendena ligger hos
kommunförvaltningen för beredning. Medan det i något fall finns ett förslag
till yttrande för politisk behandling alternativt att ärendet avvaktar den första
behandlingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det finns också
något ärende som är skickat till samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för
yttrande.
Kommunförvaltningen behandlar medborgarförslag och motioner löpande.
Inlämnade ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver
kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av
ärenden.
För en snabbare hantering kan kommunstyrelsen själva besvara, eller lämna
förslag på svar till kommunfullmäktige, utan att skicka det till
kommunförvaltningen för beredning. I de fall ärendena inte kräver någon
större utredning är det ett sätt att korta väntetiden för den som lämnat in ett

Hällefors kommun
Postadress

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

E-post

Organisationsnr

kommun@hellefors.se
Besöksadress

Sikforsvägen 7
Hällefors

212000-1942
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Bankgiro

193-8950
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förslag. Kommunen har även andra alternativ för medborgarna att föra fram
sina synpunkter på, vilket kommunförvaltningen vid olika tillfällen informerar
om.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

De ekonomiska konsekvenser som de obesvarade ärendena skulle kunna
innebära kommer att redovisas i samband med att de olika ärendena
behandlas.
Facklig samverkan

Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om de två ärendena längst ner på listan är
från 2013 respektive 2017 och varför de inte besvarats än, vilket besvaras av
nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen
vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Diarienummer
KS 21/00190
Ks 21/00167
KS 21/00161
KS 21/00159
KS 21/00113
KS 21/00089

Status
Behandlas av KS första gången 5/10
Behandlas av KS första gången 5/10
KF första gången 26/10
Behandlas av KS första gången 5/10
Kommunförvaltningen för beredning
Kommunförvaltningen för beredning

KS 21/00051
KS 21/00049

Titel
Cecilia Albertssons (M) mfl:s motion om trygghetsvärdar
Medborgarförslag om brygga vid Måltidens hus i Grythyttan
Medborgarförslag om iordningsställande av skateboardpark
Medborgarförslag om Grythyttans fotbollsplan
Medborgarförslag - Införande av porrpreventation för barn
Medborgarförslag - Önskemål om att anordna skatepark/aktivitetspark i
kommunen
Medborgarförslag - Uppsättning av hundlatriner.
Medborgarförslag om fler lättåtkomliga grillplatser i centrala Hällefors

KS 21/00034

Medborgarförslag, tre stycken, om grillplatser/samlingsplatser i Hällefors tätort

Förslag till svar behandlas av KS 5/10

KS 21/00023

Förslag till svar behandlas av KS 5/10

KS 20/00209

Christina Kuurnes (S) mfl:s motion om regler för användning av smällare och
fyrverkeri
Susanne Grundströms (S) motion om att välkomna besökare till Hjulsjöbygden

KS 20/00196
KS 20/00192

Kommunförvaltningen för beredning
Cecilia Albertssons (M) motion om förskolebarn på äldreboenden
Medborgarförslag om gångväg samt hundrastgård med papperskorg i anslutning Kommunförvaltningen för beredning

KS 20/00182
KS 20/00100
KS 20/00058
KS 20/00057
KS 20/00050
KS 20/00042

Kjell Valegrens (GL) motion om utökning av möjligheter till friluftsliv
Tobias Nygrens (C) motion om måltidsråd
Medborgarförslag om elcyklar till kommunanställda
Medborgarförslag om belysning vid återvinningsplatser
Medborgarförslag om trafikåtgärder
Maria Jansson Andersson (GL) och Wilhelm Thams (GL) motion om lokalt
omhändertagande av Gyltboanläggningens lakvatten
Tobias Nygrens (C) motion om uppgradering av sopkärl i kommunens offentliga
utemiljöer
Tobias Nygrens (C) motion om att ansluta Hällefors kommun till 27 augusti:
nationell dag för civilkurage och medmänsklighet
Medborgarförslag om rengöring av gatuskyltar i Grythyttan
Medborgarförslag om 55+ boende i Grythyttan
Vivianne Petterssons (M) mfl:s motion om kommunens näringslivsarbete

KS 19/00175
KS 19/00174
KS 19/00077
KS 19/00076
KS 18/00298
KS 17/00155
KS 13/00252

Medborgarförslag om upprustning av Storsand
Daniel Bergströms fråga om farthinder på Badvägen i Grythyttan medborgarförslag

Kommunförvaltningen för beredning
Förslag till svar behandlas av KS 5/10

Kommunförvaltningen för beredning

Kommunförvaltningen för beredning
Återremitterad till kommunförvaltningen KF 2020-12-08
Kommunförvaltningen för beredning
Kommunförvaltningen för beredning
Kommunförvaltningen för beredning
Kommunförvaltningen för beredning
Kommunförvaltningen för förnyad beredning
Kommunförvaltningen för beredning
Skickad till samhällsbyggnadsförbundet för yttrande
Kommunförvaltningen för beredning
KS 2019-01-29, att de utredningar som beslutades om idag ska
inväntas innan svar lämnas
Kommunförvaltningen för beredning
Kommunförvaltningen för beredning

