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Datum  
2023-03-07  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2023-03-21 kl. 13.00 i Folkets Hus, 
Hällefors för att behandla följande ärenden: 
 
Ärenden under beredningstid: 
 
13.00-13.15 Kommunchef Hans Åhnberg informerar 
13.15-13.45 Marie Jonsson, bygg- och miljönämnden 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.45 

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 Lars-Göran Zetterlund 

och Allan Myrtenkvist, fredag 24/3 kl 08.00 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 samt resultatmål, dnr KS 

23/00058 
 

6 Årsbokslut 2022, bilaga skickas separat 
 

7 Förnyat borgensbeslut för Hällefors Bostads AB, dnr KS 23/00019 
 
8 Förnyat borgensbeslut för Saxå Golfklubb, dnr KS 23/00020 

 
9 Hällefors Bostads AB årsredovisning 2022, dnr KS 23/00059 

 
10 Tilläggsbudgetering riktade generella statsbidrag vård- och omsorg, dnr 

KS 23/00021 
 

11 Tilläggsbudgetering för investering i Formens hus, dnr KS 23/00053 
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12 Tilläggsbudgetering för investering av badhuset 2023, dnr KS 23/00054 

 
13 Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska verksamheten 2023, dnr 

KS 23/00055 
 

14 Tilläggsbudgetering för investering i centralköket 2023, dnr KS 23/00056 
 

15 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa förskola och fritidshem 2023, dnr KS 
23/00002 

 
16 Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd 2023, dnr KS 23/00005 

 
17 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats, dnr KS 

23/00076 
 

18 Lokal handlingsplan för patientsäkerhet, dnr KS 23/00032 
 

19 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022, dnr KS 23/00077 
 

20 Investering för inköp av behållare till återvinningsstationer, dnr KS 
23/00057 

 
21 Verksamhetslokaler Samhällsutvecklingsenheten, dnr KS 23/00004 

 
22 Framtagande av politisk referensgrupp för framtagande av vindbruksplan, 

dnr KS 21/00201 
 

23 Yttrande över utskottsinitiativ kring studentbostäder i Grythyttan, dnr KS 
21/00235 

 
24 Dokumenthanteringsplan för biblioteksverksamheten, dnr KS 23/00003 

 
25 Dokumenthanteringsplan för näringslivs- och kommunikationsenheten, 

dnr KS 23/00063 
 

26 Återkoppling resultat gällande trygghetsundersökning, dnr KS 21/00184 
 

27 Personalbokslut för Hällefors kommun 2022, dnr KS 23/00062 
 

28 Madelene Jönssons (SD) motion om barnomsorg från klockan 05.00, dnr 
KS 23/00050 

 
29 Utskottsinitiativ kring uppföljning av ärendehantering, dnr KS 23/00029 

 
30 Föreningspriser badhus, dnr KS 22/00221 

 
31 Bibliotekstaxa, återremiss, dnr KS 22/00204 

 
32 Valärenden, ej bilaga 

 
33 Val av stipendiater, dnr KS 22/00254, ej bilaga. Stängd punkt. 
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Informationsärenden 
 
34 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag och 

BRÅ, ej bilaga 
 

35 Aktuella remisser, ej bilaga. Kända vid utskick: Regional vattenplan, 
handläggare samhällsplaneringschef. 

 
36 Information om avslutat LONA-projekt naturreservatet Björskogsnäs, dnr 

KS 20/00255 
 

37 Information om ärendehantering inom slutenvården 2022, dnr KS 
22/00176 

 
38 Behov av vård- och omsorgsboende, dnr KS 22/00175 

 
39 Familjecentralsverksamhet, dnr KS 19/00075 

 
40 Information badhus, dnr KS 20/00264. Bilaga läggs på bordet. 
 
Delgivningsärenden, ej bilaga 
 
41 A) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2023-02-15 

 
B) Degerfors kommun: Protokoll samverkansråd BRT 2023-03-03 
 
C) Polismyndigheten: Tillståndsbevis uteservering Guldkringlan 
 
D) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: Verksamhetsberättelse 2022; 
uppföljning av internkontroll 2022; protokoll 2023-02-10 
 
E) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag KS 2023-02-22 §§ 71-72, 
familjesamverkansteam 
 
F) Bygg- och miljönämnden: Protokoll 2023-02-10 
 
G) Teknisk nämnd: Protokoll 2023-01-19; protokoll 2023-02-17 
 
H) Lokala BRÅ: Protokoll 2023-02-15 
 
I) Region Örebro län: Verksamhetsberättelse 2022, patientnämnden; 
kollektivtrafiknämnden, trafikpliktsbeslut för närtrafik 
 
J) Kommunförvaltningen: Upphandling livsmedel, färsk frukt och 
grönsaker, dnr KS 23/00079 
 
K) Hällefors Bostads AB: Protokoll 2023-02-07 
 
L) BRT: Protokoll 2023-02-08 
 
M) Tursam: Protokoll 2022-12-07 
 

Delegeringsbeslut, ej bilaga 
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42 A) Samhällplaneringschef Mikael Pulkkinen: Avtal om ersättning för 
vägrätt, Hällefors Fjällbo 24:1, i samband med GC-väg 
 
B) Näringslivschef Camilla McQuire: Evenemangsstöd Taggad 15 000 kr, 
evenemangsstöd Hällefors SK för reklamfilm Hurtigtorpet 
 
C) Kommunchef Hans Åhnberg: Avtal telefoniförvaltnings- och 
upphandlingsstöd KNÖL 

 
 

Gruppmöte för (S) 15/3 kl 19-21 i partilokalen 
Gruppmöte för (M), (C) och (GL) 19/3 kl 18.00, digitalt 

 
 
Håkan Bergström Cecilia Albertsson 
V. ordförande 2:e v. ordförande 
 

Mathias Brandt 
   Kanslichef 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Ekonomienheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(2) 
Datum  
2023-03-02  

 
Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023, dnr KS 23/00058 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 
Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-29 
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 inkluderat budget 2023 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023 utifrån kommunfullmäktiges 
beslut gällande ”Strategisk planering för Hällefors kommun år 2023-2027 och 
budget för år 2023”. I planen ingår en beskrivning över kommunstyrelsens 
förvaltningsorganisation vad gäller uppdrag och verksamhet och ett förslag på 
drift och investeringsfördelning på budgetram som beslutats för 
kommunstyrelsen.  
 
Förslag på verksamhetsmässiga resultatmål för verksamhetsåret 2023 utifrån 
kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsmässiga inriktningsmål för 
mandatperioden med tillhörande indikatorer hanteras separat och kommer att 
kompletteras i verksamhetsplanen när målen är antagna. Förvaltningen 
kommer i efterhand att redovisa ett antal aktiviteter i en aktivitetsplan för att 
uppnå de uppsatta resultatmålen som också finns finanseriade inom drift- och 
investeringsbudgeten. 
 

Social konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023. 

 
Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån 
detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Ramen för driftverksamheten för kommunstyrelsen är beslutat att vara  
521 991 tusentals kronor för år 2023. Förvaltningen har utifrån ramen 
fördelat medel till respektive verksamhetsområde utifrån de behov som 
presenterats och prioriteras under verksamhetsåret.  
 
Budgeterade investeringsbeloppet för kommunstyrelsen är beslutat att vara 
22 474 tusentals kronor för år 2023. Förvaltningen kan konstatera att 
beslutad investeringsram inte räcker till för de investeringar som planerats 
att genomföras under år 2023. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
tilläggsbudgeteras med 5 611 tusentals kronor för att kunna följa den 
underhållsplan som finns för VA-verksamheten samt genomföra åtgärder 
för framtida belysning på gång och cykelvägen mellan Hällefors oh 
Grythyttans samt tillskapa en ny gång och cykelväg från RV63 till 
Hurtigtorpet. Förvaltningen räknar med att tilläggsbudgeteringen för 
fastighetsinvesteringen kan finansieras utan nyupplåning. 
 
Förvaltningen kommer att återkomma med två utredningsärenden vad 
gäller investeringar avseende dels underhåll av Pihlskolan och dels 
eventuellt nytt och vård och omsorgsboende i samverkan med Länsgården 
som ännu inte är klara och troligen kommer att kräva nyupplåning.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Kommunstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023 antas. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 5 611 tusentals kronor 
avseende investeringar år 2023. 

 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att komplettera med 

kommunstyrelsens fastställda resultatmål för år 2023 i 
kommunstyrelsens verksamhetsplan år 2023. 

 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att informera och komplettera 

med förvaltningens aktivitetsplan för år 2023 i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan år 2023. 
 
 
 

Hans Åhnberg Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef  
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Kommunstyrelsens ordförande har 
ordet 
 
Det går inte att undvika än att vi är i en svår tid, där vi ställts inför många 
utmaningar och kommer så att göra. Kriget i Ukraina påverkar världen och oss 
alla på ett eller annat sätt. 
 
I våras invigdes så det nya vård och omsorgsboendet vid Gillergården, ett samarbete 
mellan Hällefors kommun och Länsgården, som resulterat i nya moderna boenden och 
lokaler för våra äldre och vår personal. Det eftersatta arbetet med att renovera 
centralköket har äntligen kommit i gång och kommer att innebära en betydligt bättre 
arbetsmiljö för personalen.  
 
Familjecentralen är på plats, ett samarbete mellan kommunen och Region Örebro län, 
en mötesplats för blivande föräldrar och barnfamiljer och där bl a även en öppen 
förskola är placerad. 
 
Badhusbygget fortgår och kommer när det öppnas i vår vara en ny mötesplats och 
fritidsaktivitet för kommuninvånarna. Granne med badhuset kommer en konstgräsplan 
stå klar inom kort, en satsning som gjorts i samarbete mellan HAIF och Hällefors 
kommun.  
 
Beslut om att avveckla kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen har tagits 
och kommer att genomföras vid årsskiftet, vilket innebär att förbundet går över till att 
vara nämnd och en del verksamhet kommer att tas tillbaka till kommunen, bl a 
grönyteskötsel, skötsel av lekparker och badplatser. Hällefors Bostads AB har 
tillsammans med kommunen fattat beslut om att bilda en gemensam 
fastighetsförvaltning där Hällefors kommun genom förvaltningsavtal tar över 
förvaltningen av bolagets fastigheter.  
 
I det rådande läge som vi befinner oss i, är tron på en god framtid viktigare än 
någonsin. Tron på framtiden är avgörande och politikernas roll blir allt 
viktigare. Detta att skapa goda 
förutsättningar för Hällefors 
kommuns fortsatta utveckling. 
 
 
 
        
     
 

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 preliminär budget och plan för kommunen åren 2023-2027. 
 
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens preliminära budget och plan för kommunen åren 
2023-2027.   
 
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. År 2023 
sker fastställandet av verksamhetsplanen i december månad år 2022 med återrapportering till 
fullmäktige i februari månad år 2023. 
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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. 
  
Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2023.  
Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget och plan för kommunen åren 2023-2027. 
 
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget och plan för kommunen åren 2023-
2027.   
 
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 
 
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.  
 
Hällefors kommun minskade sin befolkning med 49 personer under året, vilket motsvarar 0,7 procent. 
Minskningen beror dels på flyttnettot, d v s att fler personer flyttar in från kommunen mot den befolk-
ning som flyttat ut. Det negativa flyttnettot uppgick totalt till 2 personer vid årets slut. Dels beror det 
på det negativa födelseöverskottet som uppgår till 49 personer. Totalt föddes det 72 barn i kommunen, 
vilket är en ökning med 36 procent i förhållande till föregående år. Örebro län som helhet ökade sin 
befolkning med 1149 personer. 
 
Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna 
i kommunen. Framtagna prognoser till år 2042 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommu-
nen. I prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 3 procent fram till år 2042, 
vilket är en förbättring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolk-
ning uppgå till 6543 invånare i slutet av år 2042. 
 

        
Befolkningsprognos totalt (1950-2042)           Befolkningsprognos 0-18 år (2022-2042) 
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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 konsta-
tera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 17,8 procent fram till år 2042 i 
förhållande till år 2021, vilket motsvarar 104 invånare. Idag har kommunen 94 vård och omsorgsplat-
ser inklusive korttidsplatser.  

       
Befolkningsprognos 19-64 år (2022-2042)          Befolkningsprognos 65 år och äldre (2022-2042) 
 
Kultur och fritid 
Med ambitionen att etablera Hällefors som en betydande kommun i Bergslagsregionen utgör kultur, 
idrott och fritidslivet en viktig resurs och självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i 
kommunen.  
 
I Hällefors kommun, bland annat i medborgarundersökningen, efterfrågas fler mötesplatser eller 
träffpunkter om man så vill, där människor kan mötas för aktivitet men också för den sociala 
gemenskapen olika möten ger. Den största utmaningen närmast är etableringen av badhuset som blir 
en ny spännande mötesplats för fysisk aktivitet men också en plats för olika möten för kommunens 
invånare och besökare. 
 
Genom att säkerställa olika typer av föreningsstöd som föreningsbidrag, ”nolltaxan” och 
ändamålsenliga lokaler och anläggningar för det ideella föreningslivet så främjar det ett varierat och 
aktivt föreningsliv med arrangemang, tävlingar, motion och många intressanta platser att besöka, inte 
minst vad gäller friluftslivet. 
 
Att erbjuda aktiviteter under höstlov, sportlov och framförallt det långa sommarlovet, i samverkan 
med andra aktörer, är prioriterat i kommunens aktivitetsplan. 
 
Delaktighet är en grundförutsättning för bra samverkan och det sker i form av föreningsråd, uppstart 
av biblioteksråd men också andra möten som föreningsmöten och att erbjuda och ge stöd till 
programverksamhet och andra aktiviteter.  
 
Satsningen på biblioteket kompletterar kommunens mötesplatser med en central kulturell mötesplats. 
En ökad tillgänglighet genom satsningen på ”meröppet” bibliotek är en viktig fråga som ligger i tiden. 
Biblioteket blir alltså tillgängligt även på obemannade tider. Även satsningen på utställningshallen 
Terrassen för olika evenemang och inte minst att välkomna fler barn- och unga att låna böcker och ta 
del av den ökade programverksamheten på biblioteket visar på mångfalden i Hällefors folkbibliotek. 
 
Kommunen ser ett ”tapp” såväl i föreningslivet som i kultur, idrott- och fritidsverksamheter vad gäller 
medlemmar och besökare. En utmaning är att få tillbaka alla besökare, ledare och aktiva efter 
pandemin. Det kommer troligen att vara en utmaning flera år framöver. 
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Pedagogisk verksamhet 
 
I Hällefors kommun är barn- och elevantalet stabilt men med en stor rörlighet. Hällefors kommun har 
tagit ett stort ansvar i mottagande av individer med migrationserfarenheter och en stor andel av barnen 
och eleverna i förskolan och skolan har annat modersmål och rätt till modersmålsundervisning och 
studiehandledning. Många barn i Hällefors kommun växer också upp i resurssvaga familjer och antalet 
elever i behov av särskilt stöd och anpassningar har ökat under de senaste åren. 
 
Allt ovanstående påverkar verksamheten och elevernas måluppfyllelse i skolan och ställer även 
framledes stora krav på kompensatoriska uppdrag. Kompensatoriska uppdrag är exempelvis fortsatta 
satsningar på läxläsning, lovskola, NPF-anpassningar, styrda rastaktiviteter, lunch som lektion och i 
kulturskolan. Trygghet och studiero skapar bättre förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 
 
Vissa skolgårdar och utomhusmiljöer är i behov av lekutrustning, solskydd och upprustning. 
Verksamheten är i behov av fler grupprum och arbetsrum. 
Pihlskolan är i stort behov av renovering, skolan är väldigt sliten. Nya lokaler som redan färdigställts 
och som planeras ökar kostnaderna i verksamheten, vilket ställer krav på resursanvändningen.  
 
Gymnasieskolan ska anpassa sin programstruktur och ha de samverkansavtal som krävs för att möte 
ungdomarnas och näringslivets krav. I strategin ingår att även fortsättningsvis ha en egen 
gymnasieskola. 
 
Den digitaliserade världen vi lever i ställer krav på verksamheten att köpa in utrustning, uppdatera 
programvaror och kompetensutbilda personal. 
 
Nya författningar och förändringar i elevantal och struktur ska hanteras, och arbete med att öka 
andelen behörig personal ska fortsätta. 
 
Vård och omsorg 
 
Inom hela vård och omsorg arbetar kommunen med att öka samverkan med andra huvudmän och 
vårdgivare utifrån Näravård-reformen, lokalt kallat Samhandling för hälsa. Arbetet innebär att öka 
fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete och att överbrygga ”mellanrum” som kan finnas 
mellan olika huvudmän. Bland annat har en samverkansstruktur för regelbundna möten mellan olika 
delar av kommunförvaltningen, huvudmän och aktörer i civilsamhället tagits fram där regelbundna 
möten i fokusgrupperna Barn och unga, Vuxna och Äldre har regelbundna samverkansträffar lokalt.  
 
Kommunen arbetar även med att öka effektiviteten i äldreomsorg och funktionshinder. Syftet är att 
bättre nyttja befintliga resurser inom omsorgen för att på så sätt öka kvaliteten i det vårdnära arbetet 
och att förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Kommunen har kommit långt i att effektivisera 
bemanning och att insatsplanera optimalt. Under verksamhetsåret kommer även förvaltningen börja 
med löpande effektivitetsmätningar avseende bemanning inom äldreomsorg för att stärka styrning och 
ledning. Fokus i det fortsatta arbetet ligger i att kvalitetssäkra myndighetsutövning med fokus på 
utredningsmetodik och effektiv utförandeplanering. Med ökad kvalitet inom biståndhandläggning 
bedöms såväl brukarkvalitet öka samtidigt som kostnaderna på sikt bedöms minska då rätt brukare i 
högre grad erbjuds rätt insatser vid rätt tillfälle på rätt sätt. Vidare arbetar omsorgen med att förändra 
schemaplanering för särskilda boenden, utvärdera och se över olika verksamhetssystem, utvärdera 
boendeformer inom LSS och se över avgiftssystemet inom hemtjänst. 
 
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. 
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Kommunikation i form av en levande dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän är en 
förutsättning för utveckling av kommunens framtida näringsliv. Frågor som alltid är aktuella i 
dialogen med företagen är, kompetensförsörjning, behov av arbetskraft, samverkan mellan skola och 
näringsliv, förutsättningar att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och kommunservice. 
Kontinuerligt sker dialog i form av mötesplatser, tematiska dialogträffar, företagsbesök och 
individuella möten med näringsidkare. 
 
Information till företagen är också 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 samt på en Facebooksida avsedd för 
företagare i kommunen. Här uppmärksammas och kommuniceras nyheter som är av vikt för 
företagare, men även goda exempel och positiva samarrangemang. 
 
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.  
 
Hällefors kommun är aktiv i en samlad regional näringslivsutveckling. Hällefors tillsammans med 
länets andra 11 kommuner har ingått i Business Region Örebro, som är ett partnerskap för tillväxt- och 
näringslivsfrågor i Örebroregionen vars syfte är att genom samverkan lägga en grund för tillväxt som 
gynnar alla medlemskommuner. Verksamheten ska bidra till att regionen växer på ett hållbart och 
klimatsmart sätt, att öka det kollektiva lärandet och utbytet mellan Business Region Örebros 
medlemskommuner och skapa förutsättningar för ett starkt företagsklimat. Dessutom samlar Business 
Region Örebro den investeringsfrämjande marknadsföringen av regionen och verkar för att bibehålla 
och locka talanger till hela regionen. 
 
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 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 gemen-
samma samhällsutvecklingsfrågor med syfte att bidra till en ökad attraktivitet och tillväxt. 
 
Arbetsmarknad 
 
Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 13 personer under år 2020. Antalet öppet Den 
öppna arbetslösheten i kommunen har minskat med 14 personer under året. Antalet öppet arbetslösa 
motsvarar nu 4,0 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en minskning med 0,3 procentenheter 
jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd 
minskat med 75 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, 
arbetsträning samt jobbgaranti för ungdomar.  
 

2017 2018 2019 2020 2021
Öppet arbetslösa 263 117 149 162 148
Aktivitetsstöd 113 187 234 262 187
Summa 376 304 383 424 335  
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2017 2018 2019 2020 2021
Öppet arbetslösa 6,6% 2,9% 4,8% 5,2% 5,0%
Med stödform 2,8% 4,7% 7,6% 8,4% 6,3%  
 
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 5,3 procent. Riket och 
länet uppvisar 3,5 procent respektive 3,2 procent. Det innebär att kommunen har 2,1 procentenheter 
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att både kommunens och 
länets arbetslöshet minskat i förhållande till föregående år men att länet procentuellt minskat något 
mera. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösenheten för ungdomar minskat i hela riket.  
 
Ungdomar 18-24 år 2017 2018 2019 2020 2021
Öppet arbetslösa 5,3% 3,8% 6,1% 5,8% 5,3%
Med stödform 3,2% 3,8% 7,4% 10,5% 6,9%  
 
Av ungdomarna i kommunen är det 6,9 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär 
att kommunen ligger 1,1 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen  
1,7 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 13,5 procent, vilket är en 
ökning med 3,8 procentenheter i jämförelse med föregående år. Riket och länet uppvisar 8,0 procent 
respektive 8,8 procent. Det innebär att kommunen har 4,7 procentenheter högre öppen arbetslös inom 
gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 5,5 procentenhet-
er högre 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 året 2017.  
Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot stor andel nyanlända i 
riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.  
 
Utlandsfödda 16-64 2017 2018 2019 2020 2021
Öppet arbetslösa 20,0% 4,8% 8,5% 9,7% 13,5%
Med stödform 7,9% 16,6% 30,2% 28,1% 19,7%  
 
Invånare 16-64 år med eftergymnasial utbildningsnivå 
Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen invånare med eftergymnasial utbildningsnivå uppgår 
till 20 personer, vilket är en minskning med 7 personer mot föregående år. Samtidigt har antalet invå-
nare med någon typ av stödform också minskat med totalt 5 personer. 
 

2019 2020 2021
Öppet arbetslösa 22 27 20
Aktivitetsstöd 33 34 29
Summa 55 61 49  
 
Invånare 16-64 år med gymnasial utbildningsnivå 
Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen invånare med gymnasial utbildningsnivå uppgår till 55 
personer, vilket är en minskning med 23 personer mot föregående år. Antalet personer som har någon 
typ av stödform har minskat med 16 personer. 
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2019 2020 2021
Öppet arbetslösa 76 78 55
Aktivitetsstöd 71 88 72
Summa 147 166 127  
 
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. 
Fokus kommer att ligga i arbetet mot att öka de individuella planerna för varje brukare med matchning 
och uppföljning mot såväl externa huvudmän, vuxenutbildning som att öka andelen praktikplatser 
inom kommunal verksamhet. Utvecklade metoder och arbetssätt inom All-in projektet, som bedöms 
fruktbara, bör implementeras i verksamheten. Arbetsförmedlingens omorganisation och minskade 
närvaro i kommunen utgör också ett behov av utöka resurserna i kommunens arbetsmarknadsarbete.  
 
Infrastruktur 
 
Trafikverket har påbörjat bygget av förbifart Hjulsjö enligt plan, och de mindre trafikåtgärderna efter 
RV 63 är nu klara. Beräknat klardatum är vintern 2023–2024.  
 
Åtgärder i det tätortsnära vägsystemet fortsätter enligt plan, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
har prioriterat och projekterat asfaltering av ett antal grusvägar i Hällefors tätort. Detta arbete fortsätter 
även framgent. I och med de skyfall som drabbade kommunen under sommaren 2021 kommer ett antal 
förbyggande åtgärder göras för att förhindra framtida översvämningar både i Grythyttan och Hällefors. 
 
Projekteringen för ny gång- och cykelväg Hällefors-Grythyttan är fortsatt i arbete, byggstart är 
beräknat till oktober 2022 förutsatt att upphandlingar som Trafikverket utför går som planerat. 
Kollektivtrafiken, som numera sköts av Svealandstrafiken, kommer i och med nya tidtabellen hösten 
2022 att innebära ett antal förändringar i avgångar både från Örebro och Hällefors. Största 
förändringarna är att det kommer vara möjligt att med buss nu vara före klockan 07:00 i Örebro på 
vardagar samt att det kommer gå en sen buss från Örebro på lördagar vilket ska förenkla att ta del av 
Örebros kulturliv. 
 
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 90,40 procent av kommunens hushåll bredband och 74,80 procent av företagarna. Ser kommunen 
enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 99,07 procent respektive 89,43 procent. 
För glesbygd 59,49 procent respektive 62,06 procent. Detta medför att målen inte är uppnådda och 
arbetet med ökad tillgänglighet för både hushåll och företagen fortsätter. 
 
Bostadsmarknad 
 
Bostadsmarknaden är i ett läge där överskottet av lägenheter ökar över tid och än tydligare är det under 
2022. Det innebär att inom kommunen behövs en kontinuerlig förändring av utbudet 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/utvecklas först. Kommunen tillsammans med bostadsbolaget 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. Under hösten 2022 har bostadsbolaget påbörjat ett strategiarbete som 
ska mynna ut i en utvecklingsplan för fastighetsbeståndet. 
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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. 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.  
 
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. 
 
Lokalförsörjning 
 
En stor andel av kommunens invånare spenderar mycket tid i kommunala lokaler, allt från förskolor 
skolor och idrottshallar, till bibliotek och äldreboenden. Lokaler är därför en viktig förutsättning för att 
kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla allmännyttig service. Kostnader för 
lokaler är vanligtvis den näst största kostnaden (efter personalkostnader) i kommunala budgetar. Det är 
därför av stor vikt att lokalerna är ändamålsenliga och att de nyttjas optimalt.  
 
Lokalbehoven styrs av flera parametrar som ligger utanför kommunens direkta kontroll såsom 
invånarantal och befolkningssammansättning, arbetslöshet, flyttmönster, lagstiftning, politiska beslut 
och utbud från privata aktörer som utför samhällsservice.    
 
 
Hällefors kommun tillämpar ett kontinuerligt lokalförsörjningsarbete där en lokalförsörjningsplan som 
avser de kommande 10 åren revideras årligen. Syftet med planen är att kommunens verksamheter ska 
ha tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler samtidigt som ett överutbud av lokaler undviks, att 
säkerställa att investeringar och underhållsinsatser koncentreras till de fastigheter som på sikt kommer 
att behövas, att undvika dyra nödlösningar och att upprätthålla handlingsberedskap vid ändrade 
förutsättningar som påverkar lokalbehoven.  
 
Enligt den senaste befolkningsprognosen för Hällefors kommun, upprättad av Statistiska centralbyrån, 
förutspås en långsam men stabil befolkningsminskning för kommunen som helhet de närmaste 10 
åren. Prognosen för barn- och elevantal i kommunens förskola, grundskola och gymnasium föranleder 
inga förändringar i mängden lokaler. Även för antal äldre personer i kommunen förutspås en relativt 
stabil utveckling.  Inom gruppen 80 år och äldre prognostiseras en ökning men gruppen 65 år och äldre 
bedöms som helhet minska marginellt inom planperioden.       
 
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 i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2022-2026 som redovisas nedan, fastställdes i de allmänna valen som genomfördes 
under verksamhetsåret 2022. 
 



Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 

- 12 - 

År 2023-2026 Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9
Moderaterna 8
Sverigedemokraterna 5
Vänsterpartiet 4
Centerpartiet 3
Grythyttelistan 2
Totalt 31  
  
Kommunstyrelsen i Hällefors kommun består av 11 ledamöter och lika många ersättare. 
Mandatperioden för kommunstyrelsen inleds 2022-01-01 och sträcker sig fram till 2026-12-31. 
 
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. 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. 
 
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 bli en mer attraktiv arbetsgivare för både befintliga och potentiella 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. 
 
Trygga anställningsvillkor 
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 samt schema- och bemanningsfrågor. 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. 
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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. 
 
Arbetsmiljö och friskvård 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet och det fortsatta arbetet med att sänka sjukfrånvaron är viktigt. 
Arbetsmiljöfrågorna är ett växande fokusområde såväl nationellt som lokalt med ökade krav. 
Kommunens chefer har fördelats arbetsmiljöuppgifter och har ett stort ansvar för arbetsmiljöåtgärder 
inom sitt verksamhetsområde, även medarbetare och skyddsombud bidrar genom att följa beslutade 
rutiner. Kontinuerlig information om nyheter och utbildningar i organisatorisk och social arbetsmiljö 
är viktiga förutsättningar för både chefer och skyddsombud.  
 
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.  
 
Statliga reformer och beslut  
 
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka 
kommunen under planperioden. Den 19 april 2022 presenterade regeringen 2002 års ekonomiska 
vårproposition och vårändringsbudget för 2022 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för som 
innebär 9,8 miljarder för att kompensera kommuner och regioner för mottagande av flyktingar från 
Ukraina, 500 miljoner till kommuner för mottagande av skyddsbehövande under 2022 samt 80 
miljoner för att stärka kommunernas arbete med civilt försvar. 
 
Medel finns fortsättningsvis 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. 
 
Kultur och fritidsområdet 
Det statliga utvecklingsbidraget till den kommunala kulturskolan finns för åren 
2023–2024 med totalt 200 miljoner kronor årligen. Skapande skola satsningen inklusive förskolan 
beräknas finnas under åren 2023-2024 med en årlig satsning med 201 miljoner kronor.  
 
Riktade statsbidrag för att öka utbud och tillgänglig till biblioteksverksamheten under åren 2023-2024 
med 75 miljoner kronor årligen.  
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Utbildningsområdet 
För att minska antalet riktade statsbidrag på utbildningsområdet har statsbidraget för mindre 
barngrupper i förskolan och statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet 
och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa förts samman till ett 
sammanhållet bidrag riktat mot förskolan. Statsbidraget uppgår till 1 996 miljoner kronor år 2023 och 
1 957 miljoner kronor år 2024. Regeringen har beslutat om en ytterligare förstärkning av detta bidrag 
under åren 2023-2024 årligen med 800 miljoner kronor.  
 
Det så kallade likvärdighetsbidraget beräknas bli 6 528 miljoner kronor för 2023. Statsbidraget 
beräknas att uppgå till 8 700 miljoner kronor år 2024. Från 2020 kan statsbidraget även användas för 
att ha kvaliteten och stärka likvärdigheten i fritidshemmen. Bidraget kan exempelvis användas till 
mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad 
personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan. Riktade statsbidraget för att anställa fler 
lärarassistenter i skolan, som infördes år 2019, pågår fram till och med år 2024 med 500 miljoner 
årligen. Riktade statsbidrag vad gäller höjda löner till lärare kvarstår till år 2024 och bidraget sänkts 
med 1 000 miljoner kronor år 2023 till nivån 3 875 miljoner kronor.  
 
Riktad satsning på skolor i utsatta områden till förbättrad arbetsmiljö för lärare, ökad 
undervisningstid och mer läxhjälp. Bidraget fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska 
utmaningar och för år 2023-2024 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet. För att förbättra 
möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en 
gymnasieexamen finns ett statsbidrag för lovskola och läxhjälp som infördes år 2021. Under åren 
2023-2024 kalkyleras med ett årligt bidrag med 492 miljoner kronor.  
 
Statligt stöd till vuxenutbildning minskas med 300 miljoner kronor från drygt 5,4 miljarder till drygt 
5,1 miljarder, för 2022. Regeringen bedömer att minskningen inte påverkar den verksamhet som 
finansieras från anslaget. SKR ser en risk ifall statsbidragen för vuxenutbildningen minskas på lång 
sikt. Komvux är central för att kunna minska långtidsarbetslösheten och bidra till 
kompetensförsörjningen. 
 
Omsorgsområdet 
Förstärkning av äldreomsorgslyftet 2022 och 2023 med 1 200 respektive 700 miljoner kronor. Totalt 
omfattar äldreomsorgslyftet 1 700 miljoner kronor för 2022 och 2023. Återhämtningsbonus för att 
förbättra arbetsvillkor inom äldreomsorgen med 650 miljoner kronor år 2022-2023 beräknas kvarstå. 
Investeringsbidrag till äldrebostäder kvarstår med 500 miljoner kronor år 2021-2023 för att möjliggöra 
erbjudande om särskilt boende inom 3 månader. 
 
Stimulandmedel på 350 miljoner kronor årligen år 2020-2024 till funktionshinderområdet för att öka 
motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa 
habiliteringsersättning. 
 
Regeringen satsar 200 miljoner kronor årligen åren 2023-2024 för att subventionera familjehems-
placeringar för kommunerna. Under år 2023-20245 avsätts 100 miljoner kronor årligen för att 
förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.  
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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 kostnads-
effektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna 
går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt 
saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för verksamheten kommer in 
i bilden.  
 
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 inrikt-
ningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk 
hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda 
inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen ska 
kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt verksamhetsmässiga resultatmål för respektive verksamhetsmål. 
Resultatmålen har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verk-
samheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är 
på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.  
 
Inriktningsmål 2023-2026 
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 2023-2026 
 
Mål l: Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar 
delaktighet i den lokala demokratin 
 

Indikator l:  Valdeltagande i senaste kommunvalet (% nationell statistik) 
Indikator 2:  Deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning) 
Indikator 3:  Deltagande i föreningsrådet (egen mätning) 
Indikator 4:  Kommuninvånarnas upplevelse av hur lyhörda politikerna är till invånarnas tankar och 

ideer kring kommunen och dess verksamheter (medborgarundersökningen) 
Indikator 5:  Kommunen arbetar aktivt med beredskapsfrågor och självförsörjningsgrad (%) och är 

en aktiv informationskälla till medborgarna i dessa frågor 
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Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot 
invånarnas behov 

 

Indikator 1:  Elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram (lägeskommun nationell statistik) 
Indikator 2:  Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg (helhetssyn % ) 
Indikator 3:  Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (helhetssyn %) 
 
Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag 

samt nyetableringar 
 

Indikator 1:  Sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat (Svenskt näringsliv) 
Indikator 2:  Totalt omdöme om kommunens Företagsklimat (Insikts mätning - NKI) 
Indikator 3: Nyregistrerade företag i kommunen (antal/1000 invånare nationell statistik) 
Indikator 4:  Fiberutbyggnad för arbetsställe (% Post och telestyrelsens statistik) 
Indikator 5:  Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning (% nationell statistik) 
 
Mål 4:  I kommunen finns förutsättningar för en socialt hållbar framtid 
 

Indikator l:  Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen 
mätning) 

Indikator 2:  Antal Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (egen mätning) 
Indikator 3:  Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år (hemkommun % nationell 

statistik) 
Indikator 4:  Kommuninvånarnas upplevelse av trygghet i närområdet (medborgarundersökningen) 
Indikator 5:  Antal insatser gjorda till föreningar som är till fördel för kommunens barn och 

ungdomar, folkhälsa samt attraktivitet, i form av ekonomiskt eller administrativt stöd 
 
Mål 5:  I kommunen finns förutsättningar för en klimat- och miljömässigt 

hållbar framtid 
 

Indikator 1:  Mängden mat- och restavfall (kg/inv. sammanställning SBB) 
Indikator 2:  Elförbrukning KWh/m² och år i kommunens lokaler (egen mätning) 
Indikator 3:  Andelen egenproducerad el KWh/år (egen mätning) 
Indikator 4:  Andel matsvinn i relation till mängden mat producerad i kommunens 

måltidsorganisation (% egen mätning) 
 
Mål 6:  Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och arbetar strategiskt med 

kompetensförsörjning 
 

Indikator 1:  Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (% egen mätning) 
Indikator 2:  Sjukfrånvarotid i förhållande till ordinarie arbetstid (% egen mätning) 
Indikator 3:  Löneläge i relation till jämförbara kommuner och kommunens rekryteringsbehov (SKR 

samt egen mätning) 
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Finansiella inriktningsmål 2023-2026 
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att 
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrest-
ningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens 
arbete präglas av öppenhet och tydlighet. 
 
Mål 1: Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en 

femårsperiod minst motsvarar 2,0 procent av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag samma period 

 
Indikator 1: Resultatandel 

 

2023 2024 2025 2026 TOTALT
Budgeterat resultat 10,8 11,0 11,1 11,3 44,2
Skatteintäker och utjämning 541,3 551,8 554,8 564,9 2 212,8
Resultatandel 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%  

 
Mål 2: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för 

pensionsförpliktelser i förhållande till kommunens totala tillgångar 
är lägst 25,0 procent  

 
Indikator 1: Soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
 

2023 2024 2025 2026
Eget kapital inkl ansvarsförbindelse 105,0 126,3 142,3 158,2
Summa tillgångar 616,0 611,8 602,8 593,9
Soliditet 17,0% 20,7% 23,6% 26,6%  
 
Mål 3: Kommunens finansiering har finansierats till 100 procent med egna 

medel  
 
Indikator 1: Självfinansieringsgrad av investeringar 
 

2023 2024 2025 2026
Medel från löpande verksamheten 37,5 38,1 38,5 39,1
Nettoinvesteringar 22,5 23,1 23,5 24,2
Investeringsandel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Mål 4: Kommunens låneskuld är amorterad med minst 60 miljoner kronor 
 
Indikator 1: Låneskuld 
 

2023 2024 2025 2026
Ingående låneskuld 247,1 232,1 217,1 202,1
Förändring av låneskuld -15,0 -15,0 -15,0 -15,0
Utgående låneskuld 232,1 217,1 202,1 187,1  
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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 samhällsutvecklingschef 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, två förskolechefer, fyra grundskolerektorer, en rektor med 
ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning samt en kulturskolechef, som bildar verksamhets-
områdets ledningsgrupp. 
 
 

 
 
 
 
 
  



Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 
 

 -     - 22 

Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration 
Den centrala administrationen består av socialchef, äldreomsorgschef, MA/kvalitetsansvarig samt 
verksamhetscontroller. Inom verksamhetsområdet finns enhetschef inom hälso- och 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 kommun-
fullmäktige 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. 
 
Samhällsutvecklingsenheten 
Samhällsutvecklingsenhetens uppgift är att samordna kommunens kris- och beredskapsverksamhet 
samt vara den primära kontaktytan för gemensamma nämnder 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. Enheten leds av samhällsutvecklingschef. 
 
Enheten har till uppdrag att ansvara för kommunens lokalvård samt förvaltning av kommunens skog, 
kommunala badplatser och kommunala lekplatser. Dessutom ansvarar enheten för kommunens och 
Hällefors Bostads AB:s grönyteskötsel. Inom enheten inryms även verksamhetsansvar för kommunens 
motionsanläggning Hurtigtorpet och Hällevi idrottsplats fotbollsplaner.  
 
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. 
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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. 
 
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-och löneenhet 
HR-och löneenheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att leda och 
samordna kommunens personalpolitik samt att stödja och ge service till kommunens verksamheter 
inom personalområdet. Enheten leds av HR-chef. 
 
HR-och löneenheten är ett både strategiskt och operativt stöd till verksamheterna gällande personal- 
och löneadministration. HR-och löneenheten hanterar arbetsrättsliga frågor med lag- och 
avtalstolkning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringssamordning, kompetensförsörjning, 
chefs- och ledarutbildning med mera. HR-och löneenheten ansvarar för utarbetande av styrdokument 
inklusive chefs- och medarbetarhandböcker 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.  
 
Från och med 1 februari 2023 ingår även ansvaret för kommunens helägda bostadsbolags ekonomiska 
förvaltning. 
 
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.  
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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. 
 
Från och med 1 januari 2023 ingår även drift och förvaltning av det allmännyttiga bostads- och 
lokalbeståndet i enhetens uppdrag 
 
Plan- och bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd 
Kommunens plan och bygglovsverksamhet samt miljö och hälsoskydd hanteras genom gemensamma 
miljönämnden som är 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 
Kommunens gator och vägar förvaltas av gemensamma tekniska nämnden som är en samverkan med 
kommunerna i norra Örebro län.  
 
Affärsverksamhet 
Gemensamma tekniska nämnden 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, kommunens kultur, ledar- och idrottsstipendier 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.   
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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. 
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. Från och med höstterminen 
2022 erbjuds alla barn som fyller tre år förskola under minst 525 timmar om året, de är avgiftsfria, så 
kallad allmän förskola. I kommunen finns förutom de kommunala förskolorna en privat förskola och 
pedagogisk omsorg som drivs i privat regi. Förskolorna är Lärkan 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. 
 
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.  
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Vård och omsorg, integration och arbetsmarknad 
 
Verksamhetschef/Socialchef 
Socialchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området vård och omsorg, 
integration och arbetsmarknad.  
 
Äldreomsorgschef/biträdande socialchef 
Äldreomsorgschef har ansvaret för ledning, samordning och koordination inom området äldreomsorg 
(Hemtjänst och särskilda boenden). Som biträdande socialchef ersätter äldreomsorgschef socialchef 
och träder i socialchefs ställe i olika sammanhang och vid socialchefs frånvaro.  
 
Systemförvaltare/verksamhetscontroller 
Systemförvaltare ansvarar för att underlätta drift av de många verksamhetssystem som nyttjas inom 
omsorgen. Systemförvaltare är en länk mellan IT-enheten som ansvarar för drift av system och 
verksamheterna som nyttjar systemen. Ansvaret omfattar optimering av system, inställningar och 
uppdateringar. Systemförvaltare är också ansvarig för att stödja insatsplanerare och administratörer i 
deras arbete med system och statistik. 
 
Verksamhetscontroller ansvarar för att sammanställa och leverera verksamhetsstatistik internt och 
externt. Verksamhetscontroller ansvarar också för att arbeta med ekonomiprocesser inom vård och 
omsorgs verksamhet såväl budgetarbete som uppföljning i ett nära samarbete med ansvariga chefer i 
omsorgen och andra medlemmar i teamen kring brukarna. 
 
MA/kvalitetsansvarig 
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 kvalitetsansvarig ligger ansvaret för att samordna projekt och verksamhetsnära 
rutinutveckling/utbildning med fokus på kvalitet och kvalitetsutveckling, arbeta med planerings- och 
uppföljningsprocesser samt driva verksamhetsutvecklingsfrågor inom omsorgen. Under arbetet med 
införandet av den så kallade Nära vård-reformen, lokalt kallad Samhandling för hälsa, ansvarar 
kvalitetsansvarig även för rollen Processledare i detta arbete. 
 
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 anhörig-
vårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara 
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett sär-
skilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av SoL. Insatsen kan innefatta bistånd i 
form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna 
bostaden.  
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Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad samt bostäder 
med särskild service som kommunen ska inrätta enligt SoL. Kommunen har två vård- och 
omsorgsboenden; Fyrklövern och Gillersgården.  
 
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. Verksamheten är delad i två enheter där den ena är Individ- och familjeomsorgen som 
ansvarar för socialtjänst riktad till Barn- och unga samt missbruk, den andra, Försörjningsenheten, 
arbetar med försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsinsatser.  
 
Individ och familjeomsorgen ger stöd till vuxna personer som har missbruksproblem sker i form av 
stöd i nykterhet, öppen stödverksamhet, behandlingsinsatser lokalt eller avancerad behandlingsvård i 
specialiserade placeringsinsatser motsvarande HVB. Enheten arbetar också med arbete riktat till barn 
och ungdomar i form av vård på hem för vård eller boende, vård i familjehem, individuellt 
behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. Här ingår även insatser som förvaltningen ger till 
vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är relaterade till eget missbruk och/eller beroende av 
alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller kombination av dessa. Familjerättsfrågor 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 ingår också i enhetens arbete. 
 
Försörjningsenheten ansvarar för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL samt kommunala arbetsmarknadsinsatser. Enheten arbetar i 
nära samverkan med gymnasieskolan, vuxenutbildning, primärvård och specialiserad vård samt 
arbetsförmedling. Målet är att stödja individer till egen försörjning genom individuell planering, och 
uppföljning av densamma kombinerat med ett coachande kravställande förhållningssätt. Verksamheten 
utgör även 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.  
 
Flyktingmottagande 
Området avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala 
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning. 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.  
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Driftbudget
 

 

Intäkts- Kostnads- Netto- Intäkts- Kostnads- Netto-
budget budget budget budget budget budget 

2022 2022 2022 2023 2023 2023
Politisk verksamhet 0 6 098 6 098 0 5 935 5 935
Infrastruktur, skydd m m 1 109 32 976 31 867 1 047 35 223 34 176

plan och bygglovsverksamhet 0 3 111 3 111 0 2 799 2 799
näringslivsbefrämande åtgärder 107 4 010 3 903 50 4 463 4 413

turism 0 424 424 0 676 676
gator, vägar, parker, utemiljö 10 13 439 13 429 10 15 115 15 105

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 0 2 594 2 594 0 2 695 2 695
räddningstjänst och krisberedskap 992 9 398 8 406 987 9 475 8 488

Fritid och kultur 2 285 23 472 21 187 2 367 29 685 27 318
kulturverksamhet 4 2 299 2 295 0 1 779 1 779

bibliotek 430 4 455 4 025 445 4 706 4 261
kulturskola 1 000 5 857 4 857 1 212 6 380 5 168

fritidsverksamhet 851 10 861 10 010 710 16 820 16 110
Pedagogisk verksamhet 32 088 215 140 183 052 30 348 221 624 191 276

förskola 4 953 47 823 42 870 7 209 51 150 43 941
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 18 212 110 394 92 182 16 035 113 289 97 254

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 6 749 38 868 32 119 4 978 38 080 33 102
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 2 168 9 377 7 209 2 126 9 753 7 627
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 6 5 115 5 109 0 5 623 5 623

m adm pedagogisk verksamhet inkl generella skolmedel 0 3 563 3 563 0 3 729 3 729
Vård och omsorg 43 056 256 349 213 293 41 170 249 941 208 771

vård och omsorg om de äldre 21 592 138 933 117 341 22 990 134 830 111 840
öppen verksamhet 232 4 258 4 026 280 5 051 4 771

insatser enligt LSS och LASS 15 422 57 692 42 270 13 785 57 841 44 056
färdtjänst 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000

adm individ och familjeomsorg 500 3 221 2 721 137 3 239 3 102
missbruksvård och övrig vuxenvård 90 6 949 6 859 414 11 420 11 006

barn och ungdomsvård 4 772 16 934 12 162 3 564 15 508 11 944
ekonomisk bistånd och familjerätt 0 16 774 16 774 0 14 894 14 894

gem adm vård och omsorg 448 9 588 9 140 0 5 158 5 158
Flyktingmottagande 1 521 2 052 531 930 1 309 379
Arbetsmarknadsåtgärder 8 068 10 207 2 139 3 749 7 514 3 765
Affärsverksamhet 5 964 6 518 554 6 455 7 486 1 031
Gemensamma lokaler 28 048 28 499 451 36 712 38 083 1 371
Gemensam administration 9 075 38 480 29 405 9 132 38 389 29 257
Kostverksamhet 9 417 9 876 459 9 896 9 967 71
Planeringsreserv 0 2 282 2 282 0 4 060 4 060
Central lönepott 0 10 10 0 6 417 6 417
Intern ränta 3 576 5 -3 571 4 727 0 -4 727
Pensionskostnader 0 12 645 12 645 0 12 897 12 897
Summa 144 207 644 609 500 402 146 533 668 530 521 997
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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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brutto- Budget Budget
kostnad 2022 2023

2022 (inkl tilläggs-
budget)

Skattefinansierad verksamhet

Infrastruktur, skydd m m 6 775 9 800 10 850
Planerat underhåll gator och vägar 4 796 4 500 4 500

Tillgänglighet/säkerhetsåtg gata 400 800 800
Gång och cykelvägen Hfs-Ghn - - 800

Gång och cykelväg Hurtigtorpet (netto) - - 1 000
Offentlig belysning 0 2 200 2 300

Tak befintliga sandfickor 383 300 -
Kommunala broar 681 1 000 500
Parkanläggningar 515 830 780

Kommunala lekplatser 0 70 70
Fiberutbyggnad 0 100 100

Kultur och fritid 0 50 250
Kommunala badplatser 0 50 50

Reinvestering inventarier kultur och fritidsanläggning - - 100
Reinvestering inventarier idrottshallar - - 100

Pedagogisk verksamhet 0 550 850
IT-investeringar 0 100 250

Inventarier 0 200 300
Skolgårdsinventarier 0 250 300

Vård och omsorg 4 125 5 930 700
IT-investeringar 0 100 100

Inventarier 0 100 200
Inventarier vård o omsorgsboende 3 981 5 330 -

Omvårdnadshjälpmedel 144 400 400
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Brutto- Budget Budget
kostnad 2022 2023

2022 (inkl tilläggs-
budget)

Gemensamma lokaler 93 470 75 900 6 000
Gamla kommunhuset -83 0 -

Förskolan Lärkan 1 och 2 - - 1 000
Klockarhagsskolan 402 300 5 000

Kronhagsskolans idrottshall 1 180 0 -
Pihlskolan 0 700 -

Formens hus 8 612 10 000 -
Centralköket 6 806 11 700 -

Kronbornsparken 0 500 -
Hurtigtorpets motionsanläggning 63 1 700 -

Badhus 76 490 51 000 -
Gemensamma verksamheter 2 415 2 278 1 935

IT-investeringar 1 473 1 335 1 335
Inventarier Formens hus 0 143 200

Inventarier måltidsverksamhet 942 800 400
Summa skattefinansierad 106 785 94 508 20 585

Avgiftsfinansiserad verksamhet

Vatten och avlopp 7 357 15 079 7 500
VA-investeringar 7 244 11 579 7 500

Fjällbo reningsverk 113 3 500 -

Summa avgiftsfinansierad 7 357 15 079 7 500

Totala investeringar 114 142 109 587 28 085



 

 
 

 

 

 
Hällefors kommun 

Besöksadress: Sikforsvägen 7 
Postadress: 712 83  Hällefors 
Telefon: 0591-641 00 (växel) 

Växelns öppettider: mån–tors  08.00–12.00, 13.00–
16.30 

fre 08.00–12.00, 13.00–15.00 
E-post: kommun@hellefors.se 

 

mailto:kommun@hellefors.se


Verksamhetsmässiga resultatmål 2023 

Lokal välfärd och delaktighet 

  
Mål 1:  Det medborgliga deltagandet i den lokala demokratin har ökat 

Indikator 1:  Antal deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning) 

Indikator 2:   Andel deltagande i SCB:s medborgarundersökning (svarsfrekvens) 

  

 Mål 2:  Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat 

Indikator 1:  Nationella prov i åk 6 (lägeskommun nationell statistik) 

Indikator 2:  Meritvärde i åk 9 (lägeskommun nationell statistik) 

Indikator 3:  Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (lägeskommun nationell statistik) 

Indikator 4:  Gymnasieelever med examen inom 4 år (lägeskommun nationell statistik) 

Indikator 5:  Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (egen mätning) 

  

Mål 3:  Tryggheten och studieron inom den kommunala skolan har ökat 

Indikator 1:  Sammanvägt resultat gällande trygghet och studiero (Skolinspektionens skolenkät, 
 jämna år – skolans trygghetsenkät ojämna år) 

Indikator 2:  Sammanvägt resultat gällande trygghet och studiero (Elsa enkät) 

Indikator 3:  Antalet kränkningsärenden (egen mätning) 

  

Mål 4:  Kommunmedborgares självförsörjning har ökat 

Indikator 1:  Antal barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (egen mätning) 

Indikator 2:  Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen mätning) 

Indikator 3: Antal invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (nationell mätning) 

  

Mål 5:  Tryggheten i äldreomsorgen har ökat 

Indikator 1:  Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (nationell statistik) 

Indikator 3:  Andel brukare i särskilt boende som säger sig besväras av ensamhet (nationell 
 statistik) 

Indikator 4:  Andel utbildade tillsvidareanställda undersköterskor/skötare (egen mätning) 

  



Mål 6: Informationen till kommuninvånarna gällande beredskapsfrågor har utvecklats 

Indikator 1: Antal offentliga utskick (egen mätning) 

  

Mål 7: Kommunens mötesplatser för kultur och fritid har utvecklats 

Indikator 1: Antalet fysiska besök på folkbiblioteket (egen mätning) 

Indikator 2:  Antalet barnboksutlån på folkbiblioteket för barn 0-17 år (egen mätning) 

Indikator 3: Antalet fysiska besök på badhuset (egen mätning) 

Indikator 4: Antalet föreningar som söker bidrag för sommarlovsaktiviteter 

  

 Näringsliv 

Mål 1:  Nyetableringar av företag har underlättats 

Indikator 1:  Handläggningstider bygglov (egen mätning) 

Indikator 2:  Antal förnyade detaljplaner (egen mätning) 

  

Mål 2:  Dialogen mellan företagare och kommunens beslutsfattare har förbättrats 

Indikator 1:  Företagens omdöme gällande dialog (svenskt näringsliv) 

  

Klimat och miljö 

Mål 1:  Kommunens klimatpåverkan har minskat 

Indikator 1:  Elförbrukning kwh per kvm (egen mätning) 

Indikator 2: Energiförbrukning fjärrvärme kwh per kvm (egen mätning) 

  

Mål 2: Matsvinnet i kommunens verksamheter har minskat 

Indikator 1: Andel matsvinn i relation till mängden producerad mat (egen mätning) 

  

 Attraktiv arbetsgivare 

  

Mål 1: Medarbetarnas uppfattning om Hällefors kommun som arbetsgivare har förbättrats 

Indikator 1: Andel medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats (egen mätning) 

Indikator 2: Andel medarbetare som rekommenderar Hällefors kommun som arbetsgivare (egen 
 mätning) 



Mål 2:  Medarbetarengagemanget har förbättrats 

Indikator 1:  Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (egen mätning) 

  

Finansiella resultatmål 
  

Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 
 minst 2,0 procent 31 december 

Indikator 1: Resultatandel 

  

Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och 
 generella statsbidrag är 96,0 procent 31 december 

Indikator 1: Nettokostnadsandel 

  

Mål 3: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i 
 förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 17,0 procent 31 december 

Indikator 1: Soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 

  

Mål 4: Kommunens investeringar ska ha finansierats till 100 procent med egna medel 31 
 december 

Indikator 1: Självfinansieringsgrad av investeringar 

  

Mål 5: Kommunens låneskuld ska ha amorterats med minst 20 miljoner kronor 31 
 december 

Indikator 1: Låneskuld 

 





            

                        
 
Strategisk plan för 2023–2027 och budget 
 
Driftnettobudget för år 2023 fastställs enligt följande (tkr):                                 
       – Kommunfullmäktige         2 151 
       – Kommunstyrelsen         521 997  
       – Myndighetsnämnden            265 
       – Valnämnd                                265 
          Totalt                               524 678 
 
Verksamhetsplan 2023: Eget förslag i driftbudget för 2023, se rödmarkerad notering 
nedan.  
 
Finansiella inriktningsmål 2023–2026: Enligt förslag med 2% i resultatmål. 
 
Driftbudget för 2023: Justering med -1,5% (223 410 kr) från ekonomiskt bistånd till 
tillskjutande av medel (223 410 kr) till arbetsmarknadsenheten för insatser som bidrar 
till att minska ekonomiskt bistånd. 
 
Investeringsbudget: Enligt förslag 
 
Verksamhetsmässiga resultatmål 2023:  
Tillägg på indikatorer kopplat till målen (se bilaga, rödmarkerad text) 
 
Finansiella resultatmål: Bifall till mål 1, 2, 3, 4, 5. Har eget förslag på 
Aktivitet/åtgärd enligt nedan. 
 
Utökning av central lönepott: 600 000 
Eventstrateg 50%: 136 000 
Eventsatsning: 100 000 
Bidrag allmän samlingslokal ungdomar (motorburna): 100 000 
Föreningsliv (ekonomiskt stöd till personer i föreningar som tävlar på hög nivå): 50 
000 
Trygghetsskapande åtgärder: 70 000 
Samhällsplanerare 50%: 360 000 
Vattenplanerare 25%: 150 000 
Expertkompetens inom VA gällande Silvergruvan: 100 000 
 
Summa: 1 666 000 



Totalt budgeterat belopp 2023: 3 000 000 
Återstående belopp: 1 334 000 
 
Vårt budgetförslag har fokus på 

a) Näringsliv och företagande (Eventstrateg 50% och eventsatsning) 
b) Föreningsliv (ekonomiskt stöd till personer i föreningar som tävlar på hög 

nivå) 
c) Attraktiv arbetsgivare (utökning av central lönepott) 
d) Bidrag allmän samlingslokal, ungdomar (motorburna) 
e) Samhällsutveckling (Samhällsplanerare 50%, Vattenplanerare 25%, 

expertkompetens inom VA Silvergruvan) 
f) Arbetslinjen (fler ut i jobb) 
g) Trygghetsskapande åtgärder 

 
a) Näringsliv och företagande 
I och med att vi satsar på eventstrateg och eventsatsningar, kommer det 
förhoppningsvis resultera i fler besök till kommun, som i sin tur främjar handel och 
genererar fler skatteintäkter.  
 
b) Föreningsliv 
Föreningsliv (bidrag till person i förening som tävlar på hög nivå). Hällefors kommun 
borde stötta och underlätta för personer i föreningar som presterar på hög nivå, varför 
vi ser behov av avsatta medel som man kan söka från kommun inför tävlingar. 
Ekonomi ska inte vara ett hinder för att kunna delta på tävlingar. 
 
c) Attraktiv arbetsgivare 
Vi ser utökning av central lönepott med 600 000 kr som nödvändig då PO pålägget 
(personalomkostnadspålägget) är betydligt högre för 2023 (1,4453), kopplat till det 
nya pensionsavtalet med kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som leder till 
högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen. Detta för att vi ska kunna 
fortsätta med samma satsning sedan tidigare för att stegvis lyckas höja lönerna. 
 
d) Bidrag allmänna samlingslokaler ungdomar (motorburna) 
Vi satsar extra på ungdomarna i vår budget. Vi har hört år efter år att ungdomarna 
önskat ha en lokal de kan vistas i där de får utrymme att främst vistas i och lära sig 
skruva och meka med sina eller andras bilar. Vi har efter konstaterat behov även 
kollat efter vuxna som kan vägleda och bistå, vilket står till buds nu, och varför vi 
väljer att göra denna satsning. 
 
e) Samhällsutveckling 
Vi satsar på Samhällsplanerare 50%, och Vattenplanerare 25% och expertkompetens 
inom VA Silvergruvan. 



Samhällsplanerare: Vi har idag en 50% tjänst på Förvaltningen, vilket inte räcker till. 
Arbetet med de strategiska dokumenten måste fortsätta arbetas med för att inte tappa 
fart i det framåtsyftande arbetet i vår kommun. De strategiska dokumenten är 
kortfattat de dokument som underlättar framtagande av detaljplaner, bygglov osv. 

Vattenplanerare: Det är en nyckeltjänst kopplat till att kommunerna är skyldiga att ta 
fram en VA plan, den ska beskriva vart vi ska och inte ska tex. Detaljplanera för 
bostäder. Det är en fråga som vi som vattendominerad kommun ofta stöter på. I 
arbetet med områdesbestämmelserna så fick vi köpa in den tjänsten, för att göra den 
lilla delen kopplat till dem. Vattenplanerare är heller inget som finns inom VA och 
det är heller inga uppgifter som VA avdelningen har kompentens eller utrymme för. 

Expertkompetens inom VA Silvergruvan, det är kostnader för uppföljande 
vattenprover med analys samt advokatkostnader. Det är också ett arbete vi är skyldiga 
att göra Silvergruvborna så de förhoppningsvis slipper dyra anslutningskostnader för 
ett vatten som de egentligen redan har. 
 
f) Arbetslinjen 
Arbetslinjen skall gälla för alla som kan arbeta. Personer på försörjningsstöd skall ha 
individanpassade insatser för att lättare närma sig arbetsmarknaden. Vi behöver ha en 
tro på individen och den enskildes möjligheter att lyckas med rätt insatser. Alla som 
kan skall bidra till vår välfärd. För att Hällefors kommun ska vara en plats som är bra 
att både bo och arbeta i vill vi tillskjuta medel (223 410 kr) till 
arbetsmarknadsenheten taget från ekonomiskt bistånd för insatser som bidrar till att 
minska ekonomiskt bistånd. 
 
f) Trygghetsskapande åtgärder 
Vi avsätter medel för riktade brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. 
Idag har kommunen inte budgeterat för dessa åtgärder, varför vi lägger en satsning på 
detta. Den 16 juni 2022 presenterades ett nytt lagstiftningsförslag gällande 
kommunernas brottsförebyggande arbete. Denna lag innebär att kommunerna ska 
kartlägga och analysera brottsligheten inom sina geografiska områden och ta ställning 
till behovet av brottsförebyggande åtgärder. Från den 1/7 ska kommunerna enligt lag 
ha huvudansvaret för det brottsförebyggande arbetet. Vi får då 21 kr per 
kommuninvånare för detta. Med vår satsning hoppas vi människor ska känna sig mer 
trygga i Hällefors kommun. 
 
 
Moderaterna 
Centerpartiet 
Grythyttelistan 



Resultatmål M, C, GL 2023 

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 2023 i jämförelse med 
tidigare år, om inget annat anges. 

 

Verksamhetsmässiga resultatmål 2023 Lokal välfärd och delaktighet  
Mål 1: Det medborgliga deltagandet i den lokala demokratin har ökat  
Indikator 1: Antal deltagande i genomförda medborgardialoger (egen mätning)  
Indikator 2: Andel deltagande i SCB:s medborgarundersökning (svarsfrekvens)  
 
Mål 2: Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat  
Indikator 1: Nationella prov i åk 6 (lägeskommun nationell statistik)  
Indikator 2: Meritvärde i åk 9 (lägeskommun nationell statistik)  
Indikator 3: Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (lägeskommun nationell statistik)  
Indikator 4: Gymnasieelever med examen inom 4 år (lägeskommun nationell statistik)  
Indikator 5: Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (egen mätning) 
  
Mål 3: Tryggheten och studiero inom den kommunala skolan har ökat  
Indikator 1: Sammanvägt resultat gällande trygghet och studiero (Skolinspektionens skolenkät, jämna 
år – skolans trygghetsenkät ojämna år)  
Indikator 2: Sammanvägt resultat gällande trygghet och studiero (Elsa enkät)  
Indikator 3: Antalet kränkningsärenden (egen mätning)  
 
Mål 4: Kommunmedborgares självförsörjning har ökat  
Indikator 1: Antal barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (egen mätning) 
Indikator 2: Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10 månader eller mer (egen mätning) 
Indikator 3: Antal invånare 17–24 år som varken studerar eller arbetar (nationell mätning)  
Indikator 4: Antal invånare 25–64 år som varken studerar eller arbetar (nationell mätning) 
Indikator 5: Ökad sysselsättningsgrad kommuninvånare i kommun (egen mätning) 
Indikator 6: Andel personer i kommunal praktik som erhållit ekonomiskt bistånd mer än tre månader 
(egen mätning) 
 
Mål 5: Tryggheten i äldreomsorgen har ökat  
Indikator 1: Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (nationell statistik) 
Indikator 3: Andel brukare i särskilt boende som säger sig besväras av ensamhet (nationell statistik) 
Indikator 4: Andel utbildade tillsvidareanställda undersköterskor/skötare (egen mätning)  
 
Mål 6: Informationen till kommuninvånarna gällande beredskapsfrågor har utvecklats  
Indikator 1: Antal offentliga utskick (egen mätning)  
 
Mål 7: Kommunens mötesplatser för kultur och fritid har utvecklats  
Indikator 1: Antalet fysiska besök på folkbiblioteket (egen mätning)  
Indikator 2: Antalet barnboksutlån på folkbiblioteket för barn 0–17 år (egen mätning)  



Indikator 3: Antalet fysiska besök på badhuset (egen mätning)  
Indikator 4: Antalet föreningar som söker bidrag för sommarlovsaktiviteter  
 
Näringsliv 
Mål 1: Nyetableringar av företag har underlättats  
Indikator 1: Handläggningstider bygglov (egen mätning)  
Indikator 2: Antal förnyade detaljplaner (egen mätning) 
Indikator 3: Antal avregistrerade företag kommun (antal/1000 invånare) 
 
Mål 2: Dialogen mellan företagare och kommunens beslutsfattare har förbättrats  
Indikator 1: Företagens omdöme gällande dialog (svenskt näringsliv) s 
 
Klimat och miljö  
Mål 1: Kommunens klimatpåverkan har minskat  
Indikator 1: Elförbrukning kwh per kvm (egen mätning)  
Indikator 2: Energiförbrukning fjärrvärme kwh per kvm (egen mätning)  
 
Mål 2: Matsvinnet i kommunens verksamheter har minskat  
Indikator 1: Andel matsvinn i relation till mängden producerad mat (egen mätning)  
Indikator 2: Ökad närodlad svenskproducerad mat i kommun (%) 
 
Attraktiv arbetsgivare  
Mål 1: Medarbetarnas uppfattning om Hällefors kommun som arbetsgivare har förbättrats  
Indikator 1: Andel medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats (egen mätning)  
Indikator 2: Andel medarbetare som rekommenderar Hällefors kommun som arbetsgivare (egen 
mätning)  
Indikator 3: Andel heltidsanställda har ökat (egen mätning) 
Indikator 4: Korttidssjukfrånvaro i förhållande till totalt sjukfrånvarotid (egen mätning) 
Indikator 5: Flexibel arbetsplats, möjlighet att jobba hemifrån (antal timmar i %) 
 

Mål 2: Medarbetarengagemanget har förbättrats  
Indikator 1: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (egen mätning) 
 
Finansiella resultatmål 
Mål 1: Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 
minst 2,0 procent 31 december 
Indikator 1: Resultatandel 
 
Mål 2: Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag är 96,0 procent 31 december 
Indikator 1: Nettokostnadsandel 
 
Mål 3: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser i 
förhållande till kommunens totala tillgångar är lägst 17,0 procent 31 december 
Indikator 1: Soliditet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser 
 
Mål 4: Kommunens investeringar ska ha finansierats till 100 procent med egna medel 31 
december 
Indikator 1: Självfinansieringsgrad av investeringar 
 



Mål 5: Kommunens låneskuld ska ha amorterats med minst 20 miljoner kronor 31 december 
Indikator 1: Låneskuld 
 
 
Aktivitet/åtgärd 
Utökning av central lönepott: 600 000 
Eventstrateg 50%: 136 000 
Eventsatsning: 100 000 
Bidrag allmänna samlingslokaler ungdomar (motorburna): 100 000 
Föreningsliv (ekonomiskt stöd till personer i föreningar som tävlar på hög nivå): 50 000 
Trygghetsskapande åtgärder: 70 000 
Samhällsplanerare 50%: 360 000 
Vattenplanerare 25%: 150 000 
Expertkompetens inom VA gällande Silvergruvan: 100 000 
 
Summa: 1 666 000 
 
Totalt budgeterat belopp 2023: 3 000 000 
 
Återstående belopp: 1 334 000 
 



 

 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Ekonomienheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende  

Sida 
1(3) 

Datum  
2023-03-14  

 
Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
Hällefors kommuns årsredovisning 2022, dnr KS 23/00060 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till årsredovisning för Hällefors kommun 2022 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen kan konstatera att alla partier varit representerade/ 
delaktiga under de knappt två timmar som ekonomiberedningen haft 
beredning av förvaltningens förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 
2022.  
 
Beredningen framhåller att årsredovisningen är fortsatt bra och ser positivt på 
att de finansiella målsättningar är uppnådda och konstatera att några mål inte 
har bra indikatorer som försvårar måluppfyllelse. Beredningen ser positivt på 
att kommunen redovisar ett ekonomiskt överskott utifrån de utmaningar som 
kommer att komma åren framöver.  
 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Årets resultat uppgår till 27,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av 
det egna kapitalet med 12,6 procent. Resultatet är 11,9 miljoner bättre än 
budgeterat. Största anledningen till överskottet är att kommunens 
pensionskostnader blev 7,1 miljoner lägre än budgeterat samt att skatter och 
generella statsbidrag och finansnetto sammantaget blev 6,0 miljoner kronor 
bättre än budgeterat. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 5,0 procent. 2022 erhöll kommunen totalt  
8,2 miljoner kronor i generellt riktat statsbidrag varav 2,8 miljoner kronor 
avser integration. 
 



2(3) 

 

Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett överskott 
på totalt 6,0 miljoner kronor, vilket främst avser kommunstyrelsen. I 
nettokostnaderna ingår jämförelsestörande kostnader som inte varit 
budgeterade och den större delen är engångskostnader. Dessa kostnader har 
kunnat hanteras inom beslutad budgetram p g a att kommunens 
pensionskostnader blev 7,1 miljoner kronor lägre än budgeterat samt att 
kommunstyrelsen valde att inte använda planeringsreserven under året som 
uppgår till 4,0 miljoner kronor. Kommunen har under året erhållit totalt  
3,5 miljoner kronor i statlig ersättning för höga sjuklöner som förbättrat 
kommunens resultat. 
 
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit 3,0 miljoner 
kronor högre än budgeterat och finansnettot har blivit 3,0 miljoner kronor 
bättre än budget p g a fortsatt låga räntekostnader och framflyttad 
nyupplåning. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de 
realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt 
balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för 
budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2022 visar på ett positivt 
resultat på 27,2 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens 
balanskrav uppgår årets balanskravs-resultat till 27,2 miljoner kronor. 
Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat. 
 
Kommunen har totalt antagit fyra inriktningsmål för verksamheten under 
mandatperioden och ingen av dessa har uppnåtts och beror på olika 
anledningar. En stor anledning är att de indikatorer som beslutats inte alltid 
är optimala och finns redovisade för att kunna få fram måluppfyllelsen. För 
år 2022 har kommunen uppnått fem av tio resultatmål för verksamheten. I 
årsredovisningen finns en fördjupad analys av verksamhetsmålen för att få 
en ännu bättre bild av vad som faktiskt skett inom respektive område och 
redovisa andra relevanta nyckeltal. 
 
Av kommunens tre fastställda finansiella mål för mandatperioden har ett mål 
inte uppnåtts och beror på att investeringsvolymen under perioden varit 
medvetet högre än planerat inför mandatperioden. Kommunens tre finansiella 
resultatmål för verksamhetsåret 2022 har uppnåtts. 
 
Hällefors kommun hade år 2011 en soliditet inklusive alla pensionsåtaganden 
på -42,7 procent som är det år som kommunen antog den s k soliditetsplanen. 
Solditetsplanen innebar att kommunen tog beslut om att börja fokusera på 
balansräkningen och förbättra soliditeten. Vid årsskiftet 2022/2023 uppgår 
kommunens soliditet till 16,3 procent, vilket är en förbättring med 59,0 
procentenheten som motsvarar en förbättring på 381,7 procent. 
 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 114,1 miljoner kronor, vilket är  
3,1 miljoner högre än föregående år. Exkluderas avskrivningar, 
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat hade 
kommunen 41,9 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella 
statsbidrag efter att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har 
medfört att 36,7 procent av investeringarna kunnat finansieras med medel 
från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med 
nyupplåning. 
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Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2022 uppgick till 
232,1 miljoner kronor. I förhållande till föregående år är låneskulden utökat 
med 100 miljoner kronor. Genomsnittsräntan på låneskulden uppgick till 1,63 
procent vid årsskiftet och innebär en ökning med 1,00 procentenheter i förhål-
lande till samma tidpunkt föregående år och beror på att nyupplåning och lån 
som omsatts under året som erhållit en högre räntesats.  
 
De totala pensionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 147,1 miljoner 
kronor, vilket är en minskning med 10,7 miljoner kronor under året. Den stora 
minskningen mellan år 2019 och 2018 beror på att kommunen tecknade en 
försäkring av förmånsbestämd ålderspension med KPA Pensionsservice AB 
med 22,7 miljoner kronor. 
 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 137,4 miljoner kronor. 
Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av 
övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Det största borgens-
åtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med 137,1 miljoner 
kronor och innebär en minskning med 1,4 miljoner kronor mot föregående år. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Hällefors kommuns årsredovisning 2022 godkänns. 
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År 2022 i korthet 
 
 
 
 
Kommunkoncernens ekonomi 

• Kommunkoncernens resultat uppgår till 21,0 miljoner kronor. Totalt är resultatet 5,2 miljoner 
bättre än budgeterat. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit 3,0 
miljoner kronor högre än budgeterat och finansiella kostnader har förbättrats med 3,0 miljoner 
kronor i förhållande till budgeterat.  

• Investeringar har skett med 120,2 miljoner kronor. Hällefors Bostads AB:s investering avser 
investering i ventilation, avfallshantering samt planerat underhållsarbete i utemiljön i 
skulpturparken Mästarnas park. 

 
Kommunens ekonomi 

• Kommunen redovisar ett positivt resultat på 27,2 miljoner kronor. 
• Investeringar har skett med 114,11 miljoner kronor. Större investering har skett i ombyggnad 

av Formens hus tak och ventilation, renovering av centralköket, nya inventarier till nya vård 
och omsorgsboendet, nytt badhus samt kommunens gatu- och VA-nät. 

• Alla finansiella målsättningarna har uppnåtts för år 2022 vad gäller resultatandel, 
nettokostnadsandel och soliditet inklusive hela pensionsåtagandet. Vad gäller finansiella 
målsättningar för mandatperioden 2019 till 2022 är två av tre målsättningar uppnådda. 
 

Fakta om kommunen 
• Vid årets utgång har Hällefors kommun 6656 invånare, en minskning med 193 personer under 

året. 50 barn föddes under året. 
• Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till 670 och i kommunkoncernen i övrigt finns  

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

 
Viktigare händelser 

• Under året har kommunen flyttat in i nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården som 
innebär ytterligare 10 nya platser.  

• Hällefors badhus som anläggs på Hällevi idrottsplats har under året fortsatt att byggas och 
planeras att stå klart mars 2023.    

• Under året har kommunen påbörjat arbetet med att totalrenovera kommunens centralkök 
utifrån de underhållsbrister som är i verksamhetslokalerna. 

• Kommunen har genom ett avtal med Region Örebro län öppnat en familjecentral. Syftet med 
centralen är att erbjuda en mötesplats för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande 
hälsoarbetet för blivande vårdnadshavare och barnfamiljer. 

• Kommunen har fattat beslut om en ny organisation för kommunkoncernens fastighets-
förvaltning som ska gälla från årsskiftet 2022/2023. 

• Tillsammans med Hällefors Allmänna idrottsförening har kommunen under året påbörjat 
arbetet med att anlägga en konstgräsplan vid Hällevi idrottsplats. Planen beräknas bli klar 
våren 2023 

• Under året har kommunen tillsammans med kommunerna i norra Örebro län beslutat att från 
årsskiftet 2022/2023 avveckla kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen. 
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Kommunstyrelsens ordförande  
 
Hur sammanfattar man en mandatperiod som dels inneburit att vi har levt 
under en pandemi, där vårt sätt att leva, mötas och umgås, blev mer 
annorlunda än vad vi från början kunde tänka oss. Där världen vändes upp 
och ner med en tid av karantän och nya levnadsmönster. Där vi solidariskt 
kavlade upp ärmarna för att minska trycket på sjukvården och ge våra 
äldre en chans att träffa nära och kära. Där vi har gått från glädje över att 
pandemin var över, in i en tid med krig i Ukraina. 
 
Det går inte att undvika än att vi åter igen är i en svår tid. Vi har ställts inför 
många utmaningar genom åren och kommer så att göra. Situationen påverkar 
världen och även oss på ett eller annat sätt. Trots allt detta så har alla våra 
medarbetare gjort en fantastisk insats för att stärka och utveckla kommunens 
verksamheter och Hällefors kommun. En ny förskola har byggts, renovering har 
skett av gamla kommunhuset med nya fina bibliotekslokaler, ett nytt vård - 
och omsorgsboende har tillkommit, ett badhus byggs, som kommer att 
invigas under våren och under våren kommer också en konstgräsplan att 
vara klar för avspark. 
 
Det viktigaste i en tid som varit och som vi alla befinner oss i nu, är tron på en 
god framtid viktigare än någonsin. Det är därför satsningar görs för att skapa 
goda förutsättningar för Hällefors kommuns framtid och fortsatta utveckling. 
 
Jag vill passa på att tacka alla er som på ett eller annat sätt bidrar till 
ett gott liv i Hällefors kommun och ni är många! 
 
 

                           

Annalena Järnberg 
                      Kommunstyrelsens ordförande (s) 
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Allmän analys 
 

Befolkningsutveckling 
Hällefors kommun minskade sin befolkning med 193 personer under året, vilket motsvarar  
2,8 procent. Minskningen beror dels på flyttnettot, d v s att fler personer flyttar in från kommunen mot 
den befolkning som flyttat ut. Det negativa flyttnettot uppgick totalt till 134 personer vid årets slut. 
Dels beror det på det negativa födelseöverskottet som uppgår till 56 personer. Totalt föddes det 50 
barn i kommunen, vilket är en minskning med 30 procent i förhållande till föregående år. Örebro län 
som helhet ökade sin befolkning med 980 personer. 
 

2018 2019 2020 2021 2022
Befolkning 6983 7013 6896 6849 6656
Födelseöverskott -57 -24 -60 -49 -56
Flyttnetto -72 51 -54 -2 -134
Övriga justeringar 3 3 -3 4 -3
Förändring totalt -126 30 -117 -47 -193

Antal födda 61 77 53 72 50  
 
Antalet invånare är en faktor som påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna 
i kommunen. Framtagna prognoser till år 2042 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommu-
nen. I prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 3 procent fram till år 2042, 
vilket är en förbättring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolk-
ning uppgå till 6543 invånare i slutet av år 2042. 
 

        
Befolkningsprognos totalt (1950-2042)           Befolkningsprognos 0-18 år (2022-2042) 
 
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 konsta-
tera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 17,8 procent fram till år 2042 i 
förhållande till år 2021, vilket motsvarar 104 invånare. Idag har kommunen 94 vård och omsorgsplat-
ser inklusive korttidsplatser.  
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Befolkningsprognos 19-64 år (2022-2042)          Befolkningsprognos 65 år och äldre (2022-2042) 
 

2018 2019 2020 2021 2022
0-6 493 522 500 500 463
7-15 629 674 665 651 640
16-20 387 372 356 353 329
21-44 1 657 1 659 1 658 1 661 1 598
45-64 1 801 1 789 1 738 1 710 1 660
65-79 1 457 1 424 1 397 1 391 1 375
80-w 559 573 582 583 591
Totalt 6 983 7 013 6 896 6 849 6 656  
 
Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen har minskat med 51 personer under året. Antalet öppet arbets-
lösa motsvarar nu 2,7 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en minskning med 1,3 procentenheter 
jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd 
minskat med motsvarande antal personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, 
arbetspraktik, arbetsträning samt jobbgaranti för ungdomar.  
 

2018 2019 2020 2021 2022
Öppet arbetslösa 117 149 162 148 97
Aktivitetsstöd 187 234 262 187 136
Summa 304 383 424 335 233  
 
Den öppna arbetslösheten har under 2022 minskat för både kvinnorna och männen. I riket är totalt 
andelen öppet arbetslösa 3,1 procent, och för länet är siffran 3,0 procent. Det innebär att kommunen 
har en högre arbetslöshet än både riket och länet. Andelen kvinnor respektive män som har arbete med 
olika former av stöd under 2022 har minskat.  
 

2018 2019 2020 2021 2022
Öppet arbetslösa 2,9% 4,8% 5,2% 5,0% 3,5%
  kvinnor 2,2% 3,7% 4,6% 4,0% 3,6%
  män 3,6% 5,8% 5,6% 5,8% 3,4%

Med stödform 4,7% 7,6% 8,4% 6,3% 4,8%
  kvinnor 4,2% 7,4% 7,8% 5,5% 4,3%
  män 5,2% 7,8% 8,8% 7,0% 5,3%  
 
Under året har kommunen haft avtal med arbetsförmedlingen som inneburit att kommunen haft indi-
vider i olika arbetsmarknadsåtgärder, då personer gått från öppen arbetslöshet till sökande i program 
samt att personer erhållit arbete genom bland annat lönebidrag inom kommunens verksamhet.  
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Ungdomar 18-24 år 
Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 5,2 procent. Riket och 
länet uppvisar 3,8 procent respektive 3,2 procent. Det innebär att kommunen har 2,0 procentenheter 
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att kommunens arbetslöshet 
minskat i förhållande till föregående år men att länet ökat. I förhållande till föregående år har öppna 
arbetslösenheten för ungdomar ökat i hela riket.  
 
Ungdomar 18-24 år 2018 2019 2020 2021 2022
Öppet arbetslösa 3,8% 6,1% 5,8% 5,3% 5,2%
  kvinnor 2,3% 1,8% 4,4% - -
  män 5,0% 9,3% 6,8% 6,7% 7,1%

Med stödform 3,8% 7,4% 10,5% 6,9% 4,8%
  kvinnor 2,6% 7,3% 10,1% 8,9% 4,1%
  män 4,7% 7,5% 10,8% 5,6% 5,4%  
 
Av ungdomarna i kommunen är det 4,8 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär 
att kommunen ligger 0,4 procentenheter högre än både riket och länet.   
 
Utlandsfödda 16-64 år 
Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 9,5 procent, vilket är en 
minskning med 4,0 procentenheter i jämförelse med föregående år. Riket och länet uppvisar 7,0 
procent respektive 7,4 procent. Det innebär att kommunen har 4,7 procentenheter högre öppen 
arbetslös inom gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 
2,1 procentenheter högre öppet arbetslösa inom gruppen utlandsfödda. Totalt innebär detta att kom-
munens arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda minskat i förhållande till föregående år och är i nivå 
med året 2020.  Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot stor andel 
nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.  
 
Utlandsfödda 16-64 2018 2019 2020 2021 2022
Öppet arbetslösa 4,8% 8,5% 9,7% 13,5% 9,5%
  kvinnor 3,5% 7,2% 9,4% 15,3% 11,5%
  män 5,8% 9,4% 9,8% 12,1% 7,9%

Med stödform 16,6% 30,2% 28,1% 19,7% 15,1%
  kvinnor 16,2% 31,9% 29,0% 17,3% 13,6%
  män 16,9% 28,9% 27,4% 21,5% 16,2%  
 
Av de utlandsfödda kan kommunen konstatera att den öppna arbetslösheten för både kvinnorna och 
männen har minskat, och värdet för männen har minskat mer. Under 2018 påbörjade kommunen ett 
arbetsmarknadsprojekt som är ett EFS-projekt som främst riktar sig till öppet arbetslösa utlandsfödda 
kvinnor kallat All-in. Syftet med projektet var att minska långtidsarbetslösheten, utanförskap och 
minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektet gick också ut på att uppnå en bättre balans mel-
lan olika åldrar på arbetsmarknaden. Projektet har pågått mellan 2017-09-01 till 2020-12-31. 
 
Invånare 16-64 år med eftergymnasial utbildningsnivå 
Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen invånare med eftergymnasial utbildningsnivå uppgår 
till 6 personer, vilket är en minskning med 14 personer mot föregående år. Samtidigt har antalet invå-
nare med någon typ av stödform också minskat med totalt 7 personer. 
 

2019 2020 2021 2022
Öppet arbetslösa 22 27 20 6
Aktivitetsstöd 33 34 29 22
Summa 55 61 49 28  
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Invånare 16-64 år med gymnasial utbildningsnivå 
Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen invånare med gymnasial utbildningsnivå uppgår till 47 
personer, vilket är en minskning med 8 personer mot föregående år. Antalet personer som har någon 
typ av stödform har minskat med 18 personer. 
 

2019 2020 2021 2022
Öppet arbetslösa 76 78 55 47
Aktivitetsstöd 71 88 72 54
Summa 147 166 127 101  
 
Kultur och fritid 
Med ambitionen att etablera Hällefors som en betydande kommun i Bergslagsregionen utgör kulturid-
rott och fritidslivet en viktig resurs och självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.  
 
I Hällefors kommun, bland annat i medborgarundersökningen, efterfrågas fler mötesplatser eller träff-
punkter om man så vill, där människor kan mötas för aktivitet men också för den sociala gemenskapen 
olika möten ger. Den största utmaningen närmast är etableringen av badhuset som blir en ny spän-
nande mötesplats för fysisk aktivitet men också en plats för olika möten för kommunens invånare och 
besökare. Konstgräsplanen, som invigs våren 2023, kommer att bidra till ett Hällevi som en ännu 
attraktivare mötesplats för fysisk aktivitet.  
 
Genom att säkerställa olika typer av föreningsstöd som föreningsbidrag, ”nolltaxan” och ändamålsen-
liga lokaler och anläggningar för det ideella föreningslivet så främjar det ett varierat och aktivt före-
ningsliv med arrangemang, tävlingar, motion och många intressanta platser att besöka, inte minst vad 
gäller friluftslivet. Under 2019-2022 har kulturen fått ca 250 tusentals kronor i stöd till olika 
aktiviteter. 
 
Att erbjuda aktiviteter under höstlov, sportlov och framför allt det långa sommarlovet, i samverkan 
med andra aktörer, är prioriterat i kommunens aktivitetsplan. Delaktighet är en grundförutsättning för 
bra samverkan och det sker i form av föreningsråd, biblioteksråd men också andra möten som 
föreningsmöten och att erbjuda och ge stöd till programverksamhet och andra aktiviteter.  
Satsningen på biblioteket kompletterar kommunens mötesplatser med en central kulturell mötesplats. 
En ökad tillgänglighet genom satsningen på ”meröppet” bibliotek är en viktig fråga som ligger i tiden 
och som kommer att starta upp i Grythyttan under året. Biblioteket blir alltså tillgängligt även på 
obemannade tider.  
 
Satsningen på utställningshallen Terrassen, som under året erbjudit 20 stycken publika evenemang för 
såväl barn som vuxna med 550 besökare totalt. Därutöver har det varit tio utställningar som till 
mestadels har varit producerat av lokala konstnärer, bland annat ställde Hälleforskonstnären 
utställningar med lokala konstnärer med Gerd Göran i spetsen, lunchkonserter, författarbesök och inte 
minst program för barn- och unga som välkomnas att låna böcker och ta del av den ökade 
programverksamheten på biblioteket, visar på mångfalden i Hällefors folkbibliotek. 
 
Kommunen ser ett ”tapp” såväl i föreningslivet som i kultur- och fritidsverksamheter efter pandemin. 
En utmaning är att få tillbaka alla besökare, ledare och aktiva efter pandemin. Det kommer troligen att 
vara en utmaning flera år framöver. 
 
Pedagogisk verksamhet 
I Hällefors kommun är barn- och elevantalet stabilt men med en stor rörlighet. Hällefors kommun har 
tagit ett stort ansvar i mottagande av individer med migrationserfarenheter och en stor andel av barnen 
och eleverna i förskolan och skolan har annat modersmål och rätt till modersmålsundervisning och 
studiehandledning. Många barn i Hällefors kommun växer också upp i resurssvaga familjer och antalet 
elever i behov av särskilt stöd och anpassningar har ökat under de senaste åren. En av anledningarna 
till detta är den sociala dumpning som förekommer. 
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Allt ovanstående påverkar verksamheten och elevernas måluppfyllelse i skolan har under året ställt 
stora krav på kompensatoriska uppdrag. Kompensatoriska uppdrag är exempelvis genomförda 
satsningar på läxläsning, lovskola, NPF-anpassningar, styrda rastaktiviteter, lunch som lektion och i 
kulturskolan. Trygghet och studiero skapar bättre förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 
 
Vissa skolgårdar och utomhusmiljöer har åtgärdats men det finns fortsatta behov av lekutrustning, 
solskydd och upprustning. Nya lokaler som färdigställts har ökat kostnaderna i verksamheten, vilket 
ställt krav på klok resursanvändning.  
 
Den digitaliserade världen vi lever i har ställt krav på verksamheten att köpa in utrustning, uppdatera 
programvaror och kompetensutbilda personal. Nya författningar och förändringar i elevantal och 
struktur har hanterats, och arbetet med att öka andelen behörig personal har fortsatt under året. 
 
Vård och omsorg 
Inom hela vård och omsorgsverksamheten arbetar kommunen med att öka samverkan med andra hu-
vudmän och vårdgivare utifrån den s k Näravårdreformen. Arbetet innebär att öka fokus på förebyg-
gande och hälsofrämjande arbete och att överbrygga ”mellanrum” som kan finnas mellan olika huvud-
män. En samverkansstruktur har tagits fram under verksamhetsåret och regelbundna träffar har 
planerats för målgrupperna barn- och unga, vuxna och äldre. Syftet med samverkanstrukturen är att 
genom att samverkan kan arbeta mer samlat, ändamålsenligt och resurseffektivt för att nå målet; att 
skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa för invånarna i Hällefors. 
 
Kommunen har även med att öka effektiviteten i äldreomsorg och funktionshinder. Syftet är att, på ett 
bättre sätt, fördela resurser för att i sin tur öka kvaliteten i det vårdnära arbetet och att förbättra arbets-
miljön för medarbetare. Ett omfattande utrednings- och planeringsarbete har genomförts under 
verksamhetsåret där enkätundersökningar hos alla medarbetare inom funktionshinder och äldreomsorg 
bland annat har genomförts. Kommunen har kommit långt i att effektivisera bemanning och att 
insatsplanera optimalt samtidigt som arbetat med att kvalitetssäkra ekonomiska processer kring 
bemanning har fortsatt. Fokus i arbetet framledes ligger i att effektivisera myndighetsutövning med 
fokus på metodik och kvalitetssäkring av biståndshandläggning där en del av arbetat planeras fortsätta 
verksamhetsåret 2023. Med ökad kvalitet inom biståndhandläggning bedöms såväl brukarkvalitet öka 
samtidigt som kostnaderna på sikt bedöms minska då rätt brukare i högre grad erbjuds rätt insatser vid 
rätt tillfälle på rätt sätt.  
 
Under verksamhetsåret 2022 har Socialtjänsten arbetat strukturerat för att minska 
försörjningsstödsberoendet och att stärka arbetet mot ungdomsarbetslösheten. Kommunförvaltningen 
har stärkt arbetet kring att matcha försörjningsstödstagare mot aktiviteter, ökat kravställan och 
samverkan med andra aktörer på den lokala arbetsmarknaden. Under hösten 2022 har arbetslösheten 
minskat mest i länet i Hällefors kommun, såväl bland utlandsfödda som bland ungdomar har Hällefors 
kommun mycket goda resultat enligt arbetsförmedlingens redovisade statistik. 
 
Näringsliv och besöksnäring 
Hällefors kommun är starkt beroende av alla företag, stora som små som bedriver verksamhet i kom-
munen. Att företagen är konkurrenskraftiga och har möjlighet att utvecklas och växa är en förutsätt-
ning för kommunens välstånd idag och i framtiden. 
 
I Svenskt Näringslivs mätning har företagens allmänna omdöme om företagsklimatet i Hällefors 
kommun förbättrats från 2,79 år 2020 till 2,88 år 2021 till 3,00 2022. Målet i strategin är att nå ett 
omdöme på minst 4,0. Det förbättrade omdömet har dock inte räckt för nå en bättre placering i själva 
rankingen. Det sker löpande arbete kopplat till företagsklimat för att ge både nya och befintliga företag 
möjligheter att utvecklas i Hällefors kommun.  Under 2022 togs ett nytt kliv tillsammans med 
företagarförening och Näringslivsråd, som kallades Näringslivsråd 2.0 och Nästa kliv för 
företagsklimat. I korthet bestod det i att ge näringslivsrådet en ny injektion, och att tillsammans ta 
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nästa steg i form av en Actionplan 2022-2025 som är resultatet av en djupdykning i de olika mätningar 
och rankingar som mäter företagsklimatet och fokuserar på 5 frågor som ingår i Svenskt Näringslivs 
ranking och mätning av företagsklimatet. De fem enkätfrågorna har identifierats som de viktigaste att 
arbeta med för att få nöjda företagare. Dessa kan klustras ihop till tre tydliga fokusområden, Dialog 
och kommunikation, Kompetensförsörjning och Kommunens service och bemötande.  
 
De är också överensstämmande med de fokusområden som redan tidigare identifierats i andra 
årliga handlingsplaner. Några nya initiativ som tagits under året i enlighet med actionplan är 
Barnomsorg på obekväm arbetstid, och ”Praktik-all-inclusive” – där ett första steg har tagits för 
att tillsammans med näringsliv, bostadsbolag och kommunen kunna erbjuda boende för att 
möjliggöra för elever på gymnasiala yrkesutbildningar utan anknytning till Hällefors att kunna 
genomföra sin praktik på företag i kommunen. Arbetet fortsätter under 2023 och planen är att 
kunna börja marknadsföra ”Praktik-all-inclusive” under 2023. 
 
Pandemin och restriktioner påverkade i viss mån under början av året, men under våren kunde en 
normalitet i verksamheten skönjas. Direkt dialog genom bland annat företagsbesök och träffar med 
företagen skapar ett gott klimat och en bra förståelse. Ett drygt trettiotal företagsbesök och träffar för 
dialog i olika former har genomförts under perioden, exempel på frågor som diskuterats är barnomsorg 
på obekväm arbetstid, påverkan av kriget i Ukraina, kompetensförsörjning och diverse 
utvecklingsfrågor som har resulterat i synpunkter och förslag. Dialogen hjälper även till att skapa en 
förståelse för varandras uppdrag och roller, dvs företag respektive offentlig förvaltning.  
Utöver företagsbesök och träffar sker ett stort antal kontakter veckovis med företagare i kommunen 
via möten, e-post och telefon. Frågorna varierar från stort till smått, men berör diverse hinder och möj-
ligheter för företags utvecklingsmöjligheter i Hällefors kommun.  
 
För att förbättra informationen till företagen har kommunen börjat regelbunden information till 
företagen i form av Näringslivsnytt som ges ut 6-10 gånger per år beroende på vilket 
informationsflöde som är aktuellt. 6 nummer har distribuerats till företagen under året. Facebooksidan 
Hällefors kommun Näringsliv har introducerats under året. Sidans syfte är att sprida nyheter och 
information på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt till kommunens företag och andra intresserade. 
 
Nyföretagarcentrum Bergslagen ger kostnadsfri rådgivning gällande affärsidé, budget och 
marknadsplaner för den som vill starta eget företag med syfte att de företag som startas också blir 
livskraftiga företag. Under 2022 har 15 nya aktiebolag, 22 nya enskilda firmor, 2 kommanditbolag och 
en ekonomisk förening startat i Hällefors kommun.  
 
Inom Business Region Örebro (BRO) bedrivs ett gemensamt arbete för att resurseffektivisera 
och tillsammans hantera de frågor som varje kommun i länet har gemensamt med syftet att 
utveckla näringslivets förutsättningar i hela länet. BRO arbetar främst med att locka 
etableringar till vår region, men ansvarar också för gemensam marknadsföring och att ta fram 
verktyg som gynnar alla kommuner tillsammans. Det är BRO som samlar in och sammanställer 
NKI-resultaten för tillsyn och tillstånd för alla kommuners i länet. SBB deltar tillsammans med 
Näringslivschef aktivt i det NKI-arbete som Business Region Örebro driver i sitt NKI-råd. NKI-
rådet utvärderar resultatet av service-mätningen och arbetar fram en gemensam verktygslåda 
med olika insatser för att hjälpa kunden att göra rätt från början, d.v.s. gå från kontrollinstans 
till servicemyndighet.  
 
Arbetet med förutsättningar för etablering av Lake Resort Bergslagen fortgår. Kommunen har 
tagit hjälp av Business Region Örebro som stöttar med 20 procent av en tjänst för att agera 
draglok och LOTS i projektet och nästintill veckovisa kortare avstämningar sker mellan 
tjänstepersoner på kommunledningskontoret, SBB och BRO. BRO hanterar direktkontakten 
med projektägaren. 
 
För företag som verkar inom besöksnäringen sker ett intensivt samarbete inom Destination Bergsla-
gen, där en gemensam marknadsföring ger kommunens företag en större plattform att synas på, fram-
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för allt då det rör sig on den nationella och europeiska marknaden. Ett LONA-projekt i Björskogsnäs 
utvecklar besökarens upplevelse av fågellivet och kulturmiljön på den 1 kilometer långa promenaden 
från parkeringen till reservatet. Projektet ska också leda till att guida besökare till Skräddartorp. 
Invigning sker i maj 2023. 
 
Infrastruktur 
Under 2022 startade arbetet med att bygga både förbifart Hjulsjö och Gång- och cykelväg Hällefors-
Grythyttan. De beräknas klara under vintern 2023/2024. Att båda projekten nu blir av är ett stort steg 
för infrastrukturen i Hällefors kommun. Det kommer kvarstå en del arbete kring gång- och cykelvägen 
Hällefors - Grythyttan kring belysning och anslutning både i Hällefors och Grythyttan. Det arbetet 
påbörjas så snart GC-vägen är klar i övrigt. 
 
Kommande arbete inom infrastruktur är att få en åtgärdsvalsstudie genomförd på riksväg 63 och 244. 
Detta för att få underlag till kommande infrastruktursatsningar.  
 
Ett medfinansprojekt mellan Region Örebro, Trafikverket och Hällefors kommun görs vid Basvägen 
till hurtigtorpet för att säkerställa gång och cykeltrafiken dit. Arbetet ska vara klart under 2023. 
I det tätortsnära nätet fortsätter arbetet med att asfaltera vägsystemet. En inventering av dikessystemet 
ska påbörjas under 2023 för att säkerställa avrinningen vid ett eventuellt skyfall. 
 
Ny tidtabellen under hösten 2022 innebar ett antal förändringar i avgångar både från Örebro och 
Hällefors. Största förändringarna är att det kommer vara möjligt att med buss nu vara före klockan 
07:00 i Örebro på vardagar samt att det kommer gå en sen buss från Örebro på lördagar vilket ska 
förenkla att ta del av Örebros kulturliv. Ändringarna har mottagits med blandade känslor där både ris 
och ros har delats ut. Det kan dock konstateras att busslinjerna som möjliggör arbetspendling 7:00-
16:30 är välfyllda. 
 
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 90,40 procent av kommunens hushåll bredband och 74,80 procent av företagarna. Ser kommunen 
enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 99,07 procent respektive 89,43 procent. För 
glesbygd 59,49 procent respektive 62,06 procent. Detta medför att målen inte är uppnådda och arbetet 
med ökad tillgänglighet för både hushåll och företagen fortsätter. 
 
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. Styrelsen i Hällefors Bostads AB har påbörjat ett strategiar-
bete för att få en balans i utbudet av lägenheter samt se över fastighetsportföljen för att skapa en lång-
siktig finansiell stabilitet för bolaget. Strategiarbetet kommer pågå under vintern 2022/2023. 
Strategiarbetet kommer att ske i nära dialog med ägaren, Hällefors kommun. 
 
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 personer men som skulle lämpa sig för 



 

- 11 - 

barnfamiljer. Under 2023 kommer ett detaljplanearbete påbörjas för att undersöka möjligheten att 
uppföra ett villaområde i Grythyttan med sjönära bebyggelse. 
 
Lokalförsörjning 
En stor andel av kommunens invånare spenderar mycket tid i kommunala lokaler, allt från förskolor 
skolor och idrottshallar, till bibliotek och äldreboenden. Lokaler är därför en viktig förutsättning för att 
kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla allmännyttig service. Kostnader för loka-
ler är vanligtvis den näst största kostnaden (efter personalkostnader) i kommunala budgetar. Det är 
därför av stor vikt att lokalerna är ändamålsenliga och att de nyttjas optimalt.  
 
Lokalbehoven styrs av flera parametrar som ligger utanför kommunens direkta kontroll såsom invåna-
rantal och befolkningssammansättning, arbetslöshet, flyttmönster, lagstiftning, politiska beslut och ut-
bud från privata aktörer som utför samhällsservice.    
 
Hällefors kommun tillämpar ett kontinuerligt lokalförsörjningsarbete där en lokalförsörjningsplan som 
avser de kommande 10 åren revideras årligen. Syftet med planen är att kommunens verksamheter ska 
ha tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler samtidigt som ett överutbud av lokaler undviks, att 
säkerställa att investeringar och underhållsinsatser koncentreras till de fastigheter som på sikt kommer 
att behövas, att undvika dyra nödlösningar och att upprätthålla handlingsberedskap vid ändrade förut-
sättningar som påverkar lokalbehoven.  
 
Enligt den senaste befolkningsprognosen för Hällefors kommun, upprättad av Statistiska centralbyrån, 
förutspås befolkningen minska med omkring 200 personer de kommande 10 åren. Inom förskolan 
bedöms minskade barnantal leda till att förskolan Smultronstället kan avvecklas inom de närmaste 
åren. Inom grundskolan bedöms behovet av den tillfälliga modulbygganden kallad Rektangeln kvarstå 
under den kommande 10-årsperioden. Vad gäller lokaler för äldreomsorgen pågår en förstudie kring 
nyproduktion av vård- och omsorgsboende i regionens fastighetsbolag Länsgårdens regi, i enlighet 
med Kommunstyrelsens beslut i maj 2022. Kommunförvaltningen arbetar också med en utredning 
kring utbudet av kommunala LSS-boenden.        
 
Politisk mandatfördelning 
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger 
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fast-
ställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning efter valet 2018 framgår av 
tabellen nedan. 
 
År 2019-2022 Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9
Vänsterpartiet 7
Moderaterna 6
Centerpartiet 3
Grythyttelistan 2
Sverigedemokraterna 4
Totalt 31  
 
Kommunen har styrts av Socialdemokraterna i minoritet med nio av 31 mandat före valet, efter att 
Vänsterpartiet under år 2021 lämnat majoritetssamarbetet. 
 
Under kommunfullmäktige finns en fast beredning, valberedningen. Kommunfullmäktige har också 
möjligheten att inrätta tillfälliga beredningar med tidsbegränsade uppdrag. Under mandatperioden har 
inga tillfälliga beredningar ännu tillsatts. 
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Den egna nämndorganisationen består av kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för skola och om-
sorg, som handlägger individärenden, samt valnämnden. Därutöver ingår Hällefors kommun i en 
Bergslagens överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsberg, bygg- och miljönämnd samt teknisk 
nämnd med säte i Lindesberg och kommunalförbundet Bergslagens räddningstjänst. 
 
Under kommunstyrelsen finns två utskott: välfärdsutskottet och allmänna utskottet. Utskottens upp-
drag är att bevaka sina respektive ansvarsområden, att bereda ärenden och lämna beslutsförslag till 
kommunstyrelsen. Välfärdsutskottet handhar ärenden kopplade till kommunens kärnverksamheter 
inom utbildning och omsorg, medan allmänna utskottet handhar kommunövergripande strategiska 
ärenden. Utskotten har också att besluta inom ramen för den delegering som ges i kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Kommunens mandatfördelning efter valet 2022 framgår av tabellen nedan. 
 
 
År 2023-2026 Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9
Moderaterna 8
Sverigedemokraterna 5
Vänsterpartiet 4
Centerpartiet 3
Grythyttelistan 2
Totalt 31  
 
Moderaterna, Centerpartiet och Grythyttelistan har ingått en valteknisk samverkan och har också 
aviserat att de kommer samverka kring exempelvis budgetförslag. Den borgerliga valtekniska 
samverkan omfattar 13 av fullmäktiges 31 mandat. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har också 
ingått valteknisk samverkan, men utan politisk samverkan i övrigt. Även den socialistiska samverkan 
omfattar 13 mandat. Sverigedemokraterna står utanför samverkan med 5 mandat.  
 
Ordförandeskapet i kommunfullmäktige innehas av Moderaterna, medan Socialdemokraterna innehar 
ordförandeskapet i kommunstyrelsen. 
 
Så här precis i början av mandatperioden har bara någon enstaka avsägelse inkommit och då till följd 
av flytt från kommunen, och det finns inga vakanser eller tomma stolar i fullmäktige. Inte heller finns 
några ledamöter som saknar partitillhörighet (”politiska vildar”). 
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Viktiga händelser under 2022 
 
Vård och omsorgsboende 

 
Under året har kommunen flyttat in i nya vård- 
och omsorgsboendet Gillersgården som innebär 
ytterligare 10 nya platser. Utökning av antalet 
platser samt ändamålsenliga lokaler innebär en 
mer optimal verksamhet och skapar också ett 
mer attraktivt boende för den enskilde.  

Centralkök 

 
Under året har kommunen påbörjat arbetet med 
att totalrenovera kommunens centralkök utifrån 
de underhållsbrister som är i verksamhets-
lokalerna. Centralköket är ett tillagningskök 
som tillagar alla måltider för grund- och 
gymnasieskola. Renoveringen beräknas 
slutföras under våren 2023. 

Badhus 

 
Hällefors badhus som anläggs på Hällevi 
idrottsplats har under året fortsatt att byggas. 
Badhuset blir en ny mötesplats för motions- och 
skolsim och kommer förhoppningsvis att öka 
samarbetet mellan föreningsverksamheten på 
idrottsplatsen. Badhuset planeras att stå klart 
mars 2023.    

Pihlskolan 

 
Kommunen har genomfört en utredning kring 
en eventuell renovering och en mer 
verksamhetsanpassning av Pihlskolans lokaler. 
I processen har elever, personal och arkitekter 
varit delaktiga och utredningsförslaget kommer 
att presenteras för politiskt ställningstagande 
under år 2023. 
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Familjecentral 

 
Kommunen har genom ett avtal med Region 
Örebro län öppnat en familjecentral. Syftet med 
centralen är att erbjuda en mötesplats för att 
stärka det hälsofrämjande och förebyggande 
hälsoarbetet för blivande vårdnadshavare och 
barnfamiljer. Det innebär en samlokalisering i 
vårdcentralens lokaler som innehåller 
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst med inriktning mot 
förebyggande arbete. 

Fastighetsförvaltning 

 
Kommunen har fattat beslut om en ny 
organisation för kommunkoncernens 
fastighetsförvaltning som ska gälla från 
årsskiftet 2022/2023. Det innebär att Hällefors 
Bostads AB:s fastigheter ska förvaltas av 
kommunen genom ett förvaltningsavtal och 
som en konsekvens av det övergår större delen 
av bolagets anställda till kommunen.  

RHS 

 
Under året har Restaurang- och hotellhögsko-
lans (RHS) utvecklingsprojekt med fokus på 
ökad lokal, regional och nationell samverkan 
där kommunen är en fortsatt nyckelaktör. I ett 
samarbete mellan kommunen och utbildningen 
Kulinarisk kock och måltidskreatör har en kurs 
som fokuserar på självförsörjningsgraden för 
Hällefors kommun genomförts. Kursens mål-
sättning är att producera mat som stärker 
småskaliga och lokala producenters förut-
sättningar och ökar andelen hållbart producerad 
mat. Studenternas förslag kan utvecklas till nya 
företag och ligga till grund för kommunens 
arbete med miljöfrågor och självförsörjnings-
grad. 
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Samverkan 

 
Under året har kommunen tillsammans med 
kommunerna i norra Örebro län beslutat att från 
årsskiftet 2022/2023 avveckla kommunal-
förbundet Samhällsbyggnad Bergslagen. Bland 
annat innebär det att kommunen kommer att ta 
tillbaka ansvaret och därmed förvaltningen av 
kommunens badplatser och lekplatser, 
skogsvård, grönyteskötsel samt lokalvård.  I 
förändringen har även en ny finansierings-
modell byggas på anpassade principer för 
respektive verksamhet inom de två nämnder 
som kommer finnas med säte i Lindesberg. I 
förändringsarbetet ingår även att öka service 
och tillgänglighet gentemot medborgare och 
näringsliv i kommunen.  

Konstgräs 

 
Tillsammans med Hällefors Allmänna 
idrottsförening har kommunen under året 
påbörjat arbetet med att anlägga en 
konstgräsplan vid Hällevi idrottsplats. Planen 
beräknas stå klar våren 2023. 

Hällefors centrum  

 
Arbetet med projektet ”Hällefors centrum – ett 
centrum för alla” har under året slutfört 
gestaltningsdelen där framtagande av 
gestaltningsprogram är klart. I det arbetet har 
medborgare, företagare, elever och kommunal 
verksamhet deltagit. Målsättningen är att 
centrum ska vara en plats att vistas på året runt. 
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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 kostnads-
effektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna 
går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt 
saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för verksamheten kommer in 
i bilden.  
 
Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i 
form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och ut-
tryckas i form av produktivitet och effektivitet. 
 
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer 
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade inrikt-
ningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk 
hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda 
inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen ska 
kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k resultatmål.  
 
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens 
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett kort-
siktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin mål-
sättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå inrikt-
ningsmålen eller inte.  
 
Enligt nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska kommunfullmäktiges 
vision, strategier och målsättningar följas upp på koncernivå. Utifrån att lagstiftningen är ny och 
kommunala helägda bostadsbolaget ännu inte antagit några målsättningar utifrån fullmäktiges beslut 
kan ingen måluppfyllelse på koncernnivå genomföras under år 2021 utan först under år 2022.   
 
Inriktningsmål 2019-2022 
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och 
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska 
kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens 
soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet som uppgår till minst 20 procent, 
inklusive kommunens totala pensionsåtagande. 

 
Finansiella inriktningsmål 2019-2022 
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att 
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrest-
ningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens 
arbete präglas av öppenhet och tydlighet. Nedan framgår en uppföljning av de finansiella 
inriktningsmålen för verksamhetsåren 2018 till 2022. 
 
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 

 
Hällefors kommuns finansiella inriktningsmål att ha en resultatandel som minst motsvarar 3,0 procent 
över senaste femårsperioden har uppnåtts. Utfallet hamnade på 3,9 procent och innebär att det 
överstiger målet med 0,9 procentenheter. 
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2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT
Resultat (mkr) 18,1 0,2 20,1 29,7 27,2 77,2
Skatteintäker och utjämning (mkr) 441,5 449,9 478,4 503,6 541,2 1 973,1
Resultatandel 4,1% 0,0% 4,2% 5,9% 5,0% 3,9%  

 
Mål 2: Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod högst motsvarar 

4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma 
period 

 
Målsättningen med kommunens investeringsandel för de senaste fem åren har inte uppnåtts utan 
överstiger målsättningen med 10,0 procentenheten. Orsaken till överskridandet är att kommunen har 
haft ett stort behov av investeringar de senaste två åren utifrån underhållsbehov och satsningar, vilket 
gör att överskridandet har varit avsiktligt. 
 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 32,5 20,3 45,8 111,1 114,1 291,3
Skatteintäker och utjämning (mkr) 441,5 449,9 478,4 503,6 541,2 1 973,1
Investeringsandel 7,4% 4,5% 9,6% 22,1% 21,1% 14,8%

 
Mål 3:  Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden som över 

en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor 
 
Målsättningen att minska låneskulden vad gäller pensioner med minst 20 miljoner kronor genom för-
säkringslösning har uppnåtts. Under senaste femårsperioden har 29,9 miljoner kronor försäkrats bort. 
 

(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALT
Totalt pensionssåtagande 205,0 173,7 167,0 157,8 147,1
Försäkring 0,0 22,7 7,2 0,0 0,0 29,9  
 
Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2019-2022 
Inriktningsmålet för mandatperioden 2019-2022 har fokus att stärka den lokala välfärden, strategisk 
näringslivspolitik, fysisk samhällsplanering för framtiden samt lokal demokrati, integration och för-
eningsliv. 
 
Mål 1: Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som skapar 

delaktighet i den lokala demokratin  

  
 

Indikatorer för inriktningsmålet 2018 2022 

Valdeltagande i senaste kommunalvalet 81,06% 77,78%  

Deltagande i genomförda medborgardialoger     

Andelen positiva inom bibliotek, kulturliv och mötesplatser Hällefors Länet Riket   
  2021 2021 2021   

Bibliotekens utbud när det gäller böcker och tidskrifter? 89,3 96,4 95,1   
Utbudet av lekplatser, parklekar etc. i kommunen? 79,6 82,2 82,3   
Utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen? (t.ex. fritidsgårdar, ungdomsklubbar) 22,9 29,1 29,9   
Utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen? (t.ex. träffpunkter) 21,5 47,3 48,1   
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.) 21,2 68,8 62,0   
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet? 37,0 62,8 57,8   
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Andelen positiva inom idrott, motion och frilufsliv Hällefors Länet Riket   
  2021 2021 2021   

Öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (inkl. badhus, ishallar etc.) 65,9 80,6 80,8   
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar? 74,7 77,5 78,9   
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen? (t.ex. för löpning och skidåkning) 79,6 69,6 71,6   
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen? (t.ex. utegym) 65,6 71,8 67,5   
Utbudet av friluftsområden i kommunen? 94,6 89,7 87,6   

 
Valdeltagandet vid valet till kommunfullmäktige 2022 landade på 77,78 procent. Det innebär en 
nedgång jämfört med 2018, då motsvarande valdeltagande var 81,06 procent. Förvaltningen kan 
konstatera att möjligheterna att delta i valet varit mycket goda, liksom att förtidsröstningen fortsatt att 
öka. Hällefors tillhör de kommuner i landet som har allra högst andel förtidsröstande. Det är inte 
sannolikt att bristande tillgänglighet bidragit till minskat valdeltagande och kommunförvaltningen 
avhåller sig från att i övrigt spekulera kring nedgången. Dessa analyser behöver göras inom de olika 
partiorganisationerna.  
 
Kommunen har antagit ett styrdokument för medborgardialog som har till syfte att tydliggöra vad 
Hällefors kommun menar med medborgardialog och vad den innefattar. Dessutom beskriver doku-
mentet de olika steg som ska genomföras vid en dialog samt en presentation av delaktighetstrappan.  
 
Under året har kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för Hällefors centrum avrapporterat sitt 
arbete, där medborgardialog varit en viktig del i arbetet. Medborgardialogen genomfördes i form av en 
enkät om utformning och gestaltning av centrum i Hällefors tätort. Medborgardialogen skedde inte 
riktigt enligt fastställda riktlinjer men beror på att processen påbörjades innan riktlinjerna antogs och 
den då pågående coronapandemin. Utöver medborgardialog, har också riktade dialoger genomförts 
under arbetet. 
 
Kommunen genomförde en medborgarundersökning under år 2019 för att kunna mäta utvecklingen 
vid en ny medborgarundersökning år 2021. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått 
en ny form, vilket gör att det inte går att få fram någon utveckling. Frågorna i enkäten är nya och har 
verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (procent) efter frågans olika svarsalternativ istället 
för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att 
vara helt jämförbara med åren innan dess. 
 
Resultaten från undersökningen redovisas i tabeller. Varje kommun får en egen Excelfil som redovisar 
invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter. För varje fråga i enkäten redovisas 
svarsfördelningen. Samtliga resultat redovisas efter olika bakgrundsvariabler. Det görs även jämförel-
ser med andra kommuner, riket och länet. 
 
Under mandatperioden har pandemin haft en stor påverkan på kommunens kultur och 
fritidsverksamhet. Inomhushallarna och bowlinghallen stängde ner, folkbiblioteket ställde om och 
istället för besök kunde bl a bokkassar beställas och E-boks utlån ökade markant. Nyttjandet av 
utomhusanläggningarna ökade som exempelvis utegym, motionsspår och inte minst frisbeegolfbanan. 
2021 var biblioteket stängt under en period för flyttförberedelser och flytten. Öppettiderna trappades 
upp stegvis.    
 
Trots att redovisade indikatorer inte påvisar en positiv måluppfyllelse kan kommunen konstatera att 
arbete har påbörjats och fortgår för att få en bättre medborgardialog genom ändrat arbetssätt och nya 
styrdokument. 
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Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot invånarnas 
behov 

   
 

Indikatorer för inriktningsmålet 2019 2020 2021 2022 

Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt 211 198 206 200 

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägeskommun 86% 80% 78% 79% 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommunen 69% 70% 70% 78% 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning -  22,4%  23,0% - 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttning särskilt boende 26 23 16 -  

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn 71% 57% -  53% 

Brukarbedömning hemtjänst  äldreomsorg - helhetssyn 91% 88% -  87% 

Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid 56,03% 61,30% 76,88%   
 
Utifrån ovanstående indikatorer som mäts för att påvisa måluppfyllelse kan kommunen dra slutsatsen 
att inriktningsmålet för mandatperioden inte uppnås då dels utfall på vissa mätetal saknas samt att 
brukarbedömning och meritvärdet inom grundskolan minskat. 
 
Utvecklingen av utbildningsnivån är svår att analysera utifrån omsättningen på invånare i målgruppen. 
Utbildningsnivån har varit svagt stigande de senaste åren, framförallt när det gäller eftergymnasiala 
studier. Senaste årets omflyttningar har gjort att andelen individer med gymnasieexamen har sjunkit 
något. 
 
De små volymerna gör att resultaten riskerar att variera utifrån enstaka fall från år till år i kommunens 
redovisning.  
 
Samtliga värden är relativt konstanta i verksamheten. Det har de senaste åren varit befogat att följa 
kvarstående effekter av migrationskrisen och de elever som under perioden från 2015 kommit in i 
skolsystemet. Förvaltningen ser kvarvarande effekter främst genom att elever efter genomförd 
etableringsperiod i annan kommun hamnar i Hällefors kommun utan reguljär skolgång. Samtliga 
värden är några procentenheter högre om nyanlända elever och elever med okänd bakgrund tas bort. 
Skillnaderna minskar dock med tiden. 
 
Förvaltningen har under verksamhetsåret 2022 konstaterat en utveckling med ökad tillgänglighet av 
platser i särskilt boende och kortare köer. Under senare år har förvaltningen tidvis saknat kö helt till 
särskilt boende varför väntetiden från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende varit mycket lågt. Uppgifterna för väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende tillhandahålls av RKA och utfallet 2022 har inte redovisats. 
Därmed kan förvaltningen inte redovisa utfall för verksamhetsår 2022. 
 
Kommunen kan konstatera att sedan SarsCov2pandemin utbröt under senhösten 2019 har resultaten 
varit lägre vad gäller helhetssynen i brukarenkäten för särskilt boende. Under perioden 2019 – 2022 
har förvaltningen haft utmaningar kring bemanningsfrågor där arbetsbelastningen bland personal varit 
mycket hård och personalkontinuitet varit lägre. Rådande smittskyddsrutiner med till exempel 
skyddsutrustning i vårdnära situationer och personliga avstånd bedöms ha påverkat kvaliteten i 
omvårdnaden negativt. 
 
Från och med den 1 juli 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro 
i årsredovisningen. Sjukfrånvarokvoten ska beräknas som ackumulerad sjukfrånvarotid i timmar 
dividerat med ackumulerad ordinarie arbetstid i timmar. SKR:s definition av långtidssjukfrånvaro 
lyder: ”I en promemoria som utarbetats av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet föreslås att gränsen 
för långtidssjukfrånvaro vid redovisning av sjukfrånvaron skall sättas vid 60 dagar. Detta efter att 
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Riksförsäkringsverket och HpH-utredningen (Utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet) 
använt denna gräns.” Därav ska sammanhängande tid av 60 dagar eller mer särredovisas och benämns 
som långtidssjukfrånvaro. Det innebär att skillnaden mellan den totala sjukfrånvaron och 
långtidssjukfrånvaron är att betrakta som korttidsfrånvaro.  
 
Under den senaste mandatperioden har pandemin påverkat sjukfrånvaron. De restriktioner och 
rekommendationer som gällt har bland annat inneburit att medarbetare uppmanades att stanna hemma 
vid minsta symptom. I nedanstående tabell redovisas den långa sjukfrånvaron för hela den senaste 
mandatperioden. Långtidssjukfrånvaron har minskat, vilket är positivt. Korttidsfrånvaron utgör 
skillnaden mellan den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron. Under mandatperioden 2015-
2018 uppgick den korta sjukfrånvaron till 48,65 procent och under den senaste mandatperioden 2019-
2022 till 67,37 procent. 
 
Mandatperiod Antal 

dgr 
totalt 

Antal  
kaldgr 
>59 

% av 
totalt 

kvinnor 
% av 
totalt 

män 
% av  
totalt 

Kort 
Diff 
total -  
lång 

2015-2018 85555 43931 51,35% 53,23 28,79 48,65% 
2019-2022 84252 27493 32,63% 35,11 10,27 67,37% 
 
Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag samt 

nyetableringar 

   
 

Indikatorer för inriktningsmålet 2019 2020 2021 2022 
Företagens allmänna omdöme om företagsklimatet i Hällefors (Svenskt näringsliv) 3,27 2,79 2,88 3,00 
(Svenskt näringsliv), Service till företag/Service och bemötande 2,93 2,75 2,95 2,60 
(Svenskt näringsliv), Kommunpolitikernas attityder till företagande  3,14 2,49 2,63 2,86 
(Svenskt näringsliv), Tjänstemäns attityder till företagande  3,27 2,94 2,79 2,86 
(Svenskt näringsliv), Skolans attityder till företagande/Skolans kontakt med det lokala 
näringslivet 3,88 3,47 2,87 3,18 
Nyregistrerade företag kommun, andel/100 invånare 6,2  7,4  8,6  -  
Post och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe 69,24%  74,17% 76,91% - 

 
Utifrån ovanstående indikatorer som mäts för att påvisa måluppfyllelse kan kommunen dra slutsatsen 
att inriktningsmålet för mandatperioden inte uppnås då NKI utgör en stor del av måluppfyllelsen. 
 
I Svenskt Näringslivs mätning finns ett antal frågeställningar som kommunen själv kan påverka och 
som är viktiga är följa för att kunna mäta måluppfyllelse. Kommunen kan konstatera att alla 
frågeställningar utvecklats negativt under mätperioden. 
 
Frågan om skolans attityder till företagande har förändrats under den gångna mandatperioden. Frågans 
formulering ändrades 2020. Formuleringen 2002-2019 var "Skolans attityder till företagande". Även 
frågan om kommunens service och bemötande ändrades 2020. Formuleringen 2002–2019 var 
”Kommunens service till företagen”. 
  
Måttet nyregistrerade företag/1000 invånare används för att få jämförbarhet mellan kommuner i olika 
storlekar. Ett nystartat företag definieras enligt Eurostat rekommendation som ett helt nystartat företag 
frånräknat olika former av ombildningar av existerade företag.  
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Tittar kommunen på antal nystartade företag i Hällefors under perioden, är det enligt SCB:s 
företagsregister 2019: 24, 2020: 28, 2021: 32. SCB levererar siffror för 2022 till databasen Kolada 
vecka 24 år 2023. En blick i nyregistrerade företag i registret bisnisanalys visar att 15 stycken nya 
aktiebolag, 22 nya enskilda firmor, 2 kommanditbolag och en ekonomisk förening startat i Hällefors 
kommun år 2022. 
 
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt 
med regeringens 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 74,80 procent av företagarna bredband. Ser kommunen enbart till tätbebyggt område är 
motsvarande siffror 89,43 procent och för glesbygd 62,06 procent. Detta medför att målet att det ska 
öka för företagarna är uppnått för perioden och arbetet fortsätter med att ökad tillgänglighet för 
företagen. 
 

Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid 
 

   
 

 Indikatorer för inriktningsmålet 2019 2020 2021 2022 

Nettoinvesteringar exkl finansiella investeringar, kr/inv 1034 4724 14178 17149  
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd 10-12 mån av alla hushåll - - - -  
Långtidsarbetslöshet 25-64 år av befolkningen 5,8% 7,8% 7,4% -  
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, antal 49 45 - -  
Utrikesfödda i åldern 18-64 år bland anställda enligt HÖK, andel 19,6% 19,7% 19,6% -  

 
Utifrån ovanstående indikatorer som mäts för att påvisa måluppfyllelse kan kommunen dra slutsatsen 
att inriktningsmålet för mandatperioden inte uppnås då utfall på indikatorerna saknas och publiceras 
inte förrän under år 2023. 
 
Under de senaste 10-12 åren har kommunen gjort omfattande investeringar i det kommunala 
fastighetsbeståndet och en stor del av det eftersatta underhållet har åtgärdats. Paviljongen på Hällevi, 
Hurtigtorpet och Pihlskolan är de fastigheter där det fortfarande finns stora generella underhålls-
skulder. För att undvika att i framtiden återigen hamna i ett läge med stort eftersatt underhåll i 
beståndet behöver det årligen avsättas medel för planerat underhåll till de kommunala fastigheterna. 
En jämn årlig nivå innebär bättre planering, en hanterbar arbetssituation för personal inom 
verksamheten och färre akuta fel som blir både dyrare att åtgärda och som leder till stora störningar för 
verksamheterna som bedrivs i lokalerna 
 
Underlaget för tabellen redovisas av RKA och uppgifter för 2022 har ännu inte publicerats. Därmed 
kan inte utfall för 2022 redovisas. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat de senare 
verksamhetsåren vilket även gäller antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd 10 – 12 mån av alla 
hushåll. Kommunförvaltningens bedömning är att antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd 10 – 
12 mån av alla hushåll minskar men har inte möjlighet att ställa det i relation till det totala antalet 
hushåll i kommunen under 2022 då denna variabel är okänd.  
 
Underlaget för tabellen redovisas av RKA och uppgifter för 2022 har ännu inte publicerats. Därmed 
kan inte utfall för 2022 redovisas. Arbetslösheten minskade dock mest i länet i Hällefors kommun 
under 2022 och i december 2022 låg den totala arbetslösheten på omkring 8,7 procent av 
arbetskraften. Särskilt bland grupperna ungdomar och utlandsfödda föreligger en tydlig minskning, 
men för långtidsarbetslösa har inte någon särskild redovisning för Hällefors kommun erhållits. 
Långtidsarbets-lösheten i Örebro län minskade totalt från 5704 individer i januari 2022 till 4735 
individer i december 2022. Förvaltningens bedömning är att långtidsarbetslösheten även minskat i 
Hällefors kommun under 2022, men har inga mätetal för variabeln.  
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Några nyare värden än 2020 har inte registrerats hos myndigheter kring invånare 17-24 år som varken 
studerar eller arbetar. Hos Skolverket, som registrerar KAA, finns antalet åtgärder mellan andra 
halvåret 2019 och 2021 inlagda. Antalet ungdomar rapporterade var 26 andra halvåret 2019, 20 andra 
halvåret år 2020 och 17 andra halvåret år 2021. Första halvåret 2022 finns 11 rapporterade ungdomar. 
Antalet ärenden minskar. Det finns tendenser som tyder på att de fall som hanteras är mer 
resurskrävande nu än tidigare. 
 
Personalförsörjning och bemanningsfrågor är i fokus dagligen i kommunens verksamheter. En stor 
potential finns i att rekrytera utrikes födda som är bosatta inom kommunen. Inom de stora 
verksamhetsområdena grundskola, förskola samt vård och omsorg har rekrytering av utrikes födda 
skett under senare år. Andelen utrikes födda anställda i kommunens verksamheter inom 
kollektivavtalet AB uppgick 2021 till 19,6 procent. 
 
Finansiella resultatmål 2022 
 
Mål 1:  Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är 

minst 3,0 procent 31 december 
 
Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2022 är att resultatandel ska uppgå till minst 3,0 
procent vilket uppnåtts genom en resultatandel på 5,0 procent. 

 
2018 2019 2020 2021 2022

Årets resultat (mkr) 18,1 0,2 20,1 29,7 27,1
Skatteintäker och generella statsbidrag (mkr) 441,5 449,9 478,4 503,6 541,2
Resultatandel 4,1% 0,0% 4,2% 5,9% 5,0%  
 
Mål 2:  Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag är 96,1 procent 31 december 
 

Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2022 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst  
96,1 procent, vilket uppnåtts vid 2022 års utgång och uppvisar ett mått på 94,6 procent. 
 

2018 2019 2020 2021 2022
Nettokostnader (mkr) 421,3 447,9 456,8 473,0 512,1
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mkr) 441,5 449,9 478,4 503,6 541,2
Nettokostnadsandel 95,4% 99,6% 95,5% 93,9% 94,6%  
 
Mål 3: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till kommunens 

totala tillgångar är lägst 12,2 procent 31 december 
 
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2022 är att soliditeten inklusive alla pensionsåtaganden 
ska uppgå till lägst 12,2 procent och det uppfylls per 31 december 2022.  
 
Soliditet inkl pensionsåtagandet 2108 2019 2020 2021 2022
Eget kapital (mkr) -2,9 4,8 32,1 71,9 104,4
Totala tillgångar (mkr) 439,0 403,1 449,9 533,7 641,7
Soliditet -0,7% 1,2% 7,1% 13,5% 16,3%  
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Verksamhetsmässiga resultatmål 2022 
 
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv 1 år som visar konkret i vilken utsträckning 
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen 
är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.  
 
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd 
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål. Målupp-
fyllelse mäts 31 december 2022 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges. 
 
Kommunstyrelsens resultatmål är indelade i fyra perspektiv utifrån kommunfullmäktiges fastställda 
inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fyra perspektiv är: Lokal välfärd och delaktighet, Närings-
liv, Klimat och miljö samt Attraktiv arbetsgivare. 
 
Lokal välfärd och delaktighet 
 
Mål 1:  Kommunmedborgares självförsörjning har ökat 
 
 
Indikatorer för resultatmålet 2018 2019 2020 2021 2022 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel  24%  26% 30% 22% - 

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel 16% 19% 20% 15% - 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 20% 26% 34% 38% - 
 
Underlaget för tabellen redovisas av RKA och uppgifter för 2022 har ännu inte publicerats. Därmed 
kan inte utfall för 2022 redovisas. Kommunen bedömer dock att en tydlig utveckling med ett minskat 
antal hushåll i ekonomiskt bistånd konstateras under 2022 och att kommunmedborgares 
självförsörjning därmed bedöms öka.  Inflyttning till kommunen av individer med låg 
försörjningsförmåga har konstaterats under flera år och framför allt kan noteras att en stor andel 
barnfamiljer tillhör gruppen inflyttade med låg försörjningsförmåga.  
 
Under 2021 och delår 2022 är förvaltningens bedömning att utflödet från försörjningsstöd har ökat, 
framför allt till följd av en gynnsam arbetsmarknad nationellt och även lokalt.  Den tidigare 
inflyttningen av individer med låg försörjningsförmåga ligger bakom det höga antalet barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll i kommunen som under 2021 innebar nationellt mycket höga noteringar i 
statistiken. Under 2022 bedömer förvaltningen dock att utvecklingen med ett ökat utflöde från 
försörjningsstödstagargruppen samtidigt också leder till att antalet barn i befolkningen som ingår i 
familjer med ekonomiskt bistånd minskar under 2022.  
 
Utifrån Arbetsförmedlingens publicerade statistik minskade arbetslösheten i Hällefors mest i länet 
under 2022 avseende gruppen utlandsfödda och bland ungdomar. Individer i gruppen vuxna 
biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har ofta någon form av bakomliggande 
försörjningshinder som utgör hinder för att nå egen försörjning. Detta kan vara till exempel låg 
språkkompetens, låg utbildningsnivå, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik vilket gör att dessa 
individer tar längre tid för att introduceras på arbetsmarknaden. När antalet individer i försörjningsstöd 
minskar är minskningstakten för denna grupp i regel lägre än för de som varit kortare tid i 
försörjningsstöd. Förvaltningens bedömning, utifrån detta, är att antalet individer med långvarigt 
ekonomiskt bistånd minskar samtidigt som minskningstakten är högre i övriga grupper, varför andelen 
vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd därmed ökar. 
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Mål 2:  Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat 
 
 
Indikatorer för resultatmålet 2019 2020 2021 2022 
Nationella prov i åk 6. Elever med betyg A-E. 

- Engelska 
- Matematik 
- Svenska 
- SVA 

 
85,5% 
89,3% 
88,6% 

- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
91,5% 
85,7% 
84,8% 
53,8% 

Meritvärde i åk 9 (N15504)   211  200  208 200  

Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (N15424) 86%  80%  74%  79%  

Gymnasieelever med examen inom 4 år (N17457) 69% 70%  70%  78%  

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (N18409) -  60%  14%  21%  
 
Resultaten från nationella prov är hämtade från Skolverket, och övriga nyckeltal är ur databasen 
Kolada. Vårterminerna 2020 och 2021 genomfördes inga nationella prov. 

 
De små volymerna gör att resultaten riskerar att variera utifrån enstaka fall från år till år i kommunens 
redovisning. SFI-avvikelsen beror i huvudsak på en lagändring från myndigheter och på effekter av 
distansundervisning under pandemin. Tendensen är likartat i hela riket.  
 
Samtliga värden är relativt konstanta i verksamheten. Det har de senaste åren varit befogat att följa 
kvarstående effekter av migrationskrisen och de elever som under perioden från år 2015 kommit in i 
skolsystemet. Förvaltningen ser kvarvarande effekter främst genom att elever efter genomförd 
etableringsperiod i annan kommun hamnar i Hällefors kommun utan reguljär skolgång. Samtliga 
värden är några procentenheter högre om nyanlända elever och elever med okänd bakgrund tas bort. 
Skillnaderna minskar dock med tiden. 
 
Mål 3:  Tryggheten och studieron inom den kommunala skolan har ökat 
 
 
Indikatorer för resultatmålet 2019 2020 2021 2022 
Skolinspektionens skolenkät för år 5 (10-gradig skala) 

- Trygghet 
- Studiero 

 
- 
- 

 
8,9 
5,2 

 
- 
- 

 
8,9 
5,6 

Antalet kränkningsärenden 206  144  131  135  

 
I faktiska tal är det fortfarande mycket få elever i år 5 som inte alls håller med i påståendet att de kän-
ner sig trygga i skolan eller att de har studiero.  
  
En fråga i en enkät (ELSA) är om eleverna upplever att de får den hjälp de behöver i skolan. På denna 
svarar eleverna år 2022:  
  

Totalt (%)   2022 
Jag får den hjälp jag behöver i skolan     
Stämmer mycket bra   79 
Stämmer ganska bra   19 
Stämmer ganska dåligt   2 
Stämmer mycket dåligt   - 
Totalt   100 
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På frågan om eleverna känner sig trygga inför skoldagen svarar eleverna i år 4 och år 7 enligt nedan, 
vilket på nytt bekräftar den ganska positiva bild som Skolinspektionens skolenkät visat. För 2022 
innefattas även förskoleklass i resultaten. 
 

Totalt (%) 2021 2022 
Jag känner mig trygg inför skoldagen     
Stämmer mycket bra 70 76 
Stämmer ganska bra 28 22 
Stämmer ganska dåligt 2 2 
Stämmer mycket dåligt - - 
Totalt 100 100 

 
I trivselintervjuer används bland annat material från ELSA-enkäterna. Resultaten i trygghetsenkäten 
bekräftar ovanstående bild.   
 
Beträffande kränkningar har antalet ärenden som bedömdes som kränkningar minskat från 89 till 75 
mellan 2021 och 2022. Minskningen har varit konstant sedan 2019. 
 
Mål 4:  Tryggheten i äldreomsorgen har ökat 
 
 
Indikatorer för resultatmålet 2018 2019 2020 2021 2022 
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 20  21 19 21 -  

Besväras ofta av ensamhet i hemtjänst, andel 58%  60% 70% - 58% 

Besväras ofta av ensamhet i särskilt boende, andel 41%  36% 54% - - 

Årsarbetare, kommunalt anställda undersköterskor och skötare, antal  -  75% 71% 71% 70% 
 
Statistikuppgifterna tillhandahålls av RKA men uppgifter för utfallet 2022 har ännu inte publicerats 
vid tidpunkten för denna rapport, samtidigt som vissa variabler inte publicerats heller för året 2021.  
 
Kommunen har under 2022 fortfarande påverkan av smittskyddsregler relaterade till Covid-19 
pandemin. De smittskyddsrekommendationer som rådde i länet under 2022 innebär en ökad 
korttidssjukskrivning hos omsorgspersonal, varför personalkontinuiteten påverkas negativt. 
Kommunen har också noterat en brist på arbetskraft då utvecklingen under 2021 och 2022 visar att 
kommunen har utmaningar i att rekrytera personal, såväl personal med specialistkompetens som 
timvikarier i verksamheten.  
 
Pågående pandemi har under perioden 2019 – 2021 också påverkat möjligheten till sociala aktiviteter 
negativt. Gemensamhetsytor i trygghetsboende har inte kunnat nyttjas och matsalen har varit stängd.  
 
Verksamheten har under 2022 sakta återgått till normaliserade förhållanden. Sammantaget innebär 
detta att andelen äldre medborgare som besväras av ensamhet har såväl nationellt som lokalt från 
senvåren 2019.  
 
Kommunens egna uppgifter visar att andelen utbildade undersköterskor minskar och att kompetens-
försörjning bedöms vara en ökande utmaning. Statistiskt fastställda uppgifter för indikatorn har inte 
kunnat inhämtas från RKA för perioden 2019 - 2022. Kommunens egna uppgifter visar dock att 
andelen utbildade undersköterskor i verksamheten minskar vilket är såväl en nationell som lokal trend. 
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Mål 5:  Det medborgliga deltagandet i den lokala demokratin har ökat 
 
 
Indikatorer för resultatmålet 2019 2020 2021 2022 

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel 81,06%  - - 77,78% 

Antal deltagande medborgardialoger         

Antal deltagande medborgarenkäter         
 
Valdeltagandet vid valet till kommunfullmäktige 2022 landade på 77,78 procent. Det innebär en 
nedgång jämfört med 2018, då motsvarande valdeltagande var 81,06 procent. Förvaltningen kan 
konstatera att möjligheterna att delta i valet varit mycket goda, liksom att förtidsröstningen fortsatt att 
öka. Hällefors tillhör de kommuner i landet som har allra högst andel förtidsröstande. Det är inte 
sannolikt att bristande tillgänglighet bidragit till minskat valdeltagande och kommunförvaltningen 
avhåller sig från att i övrigt spekulera kring nedgången. Dessa analyser behöver göras inom de olika 
partiorganisationerna.  
 
Kommunen har antagit ett styrdokument för medborgardialog som har till syfte att tydliggöra vad 
Hällefors kommun menar med medborgardialog och vad den innefattar. Dessutom beskriver doku-
mentet de olika steg som ska genomföras vid en dialog samt en presentation av delaktighetstrappan.  
 
Under året har kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för Hällefors centrum avrapporterat sitt 
arbete, där medborgardialog varit en viktig del i arbetet. Medborgardialogen genomfördes i form av en 
enkät om utformning och gestaltning av centrum i Hällefors tätort. Medborgardialogen skedde inte 
riktigt enligt fastställda riktlinjer men beror på att processen påbörjades innan riktlinjerna antogs och 
den då pågående coronapandemin. Utöver medborgardialog, har också riktade dialoger genomförts 
under arbetet. 
  
Näringsliv 
 
Mål 1:  Nyetableringar av företag har underlättats 
 
 
Indikatorer för resultatmålet 2018 2019 2020 2021 2022 

Handläggningstider bygglov (genomsnitt) 
3,6 v 5,4 v. 5,6 

v.  
6,3 
v.   

4,8 
v.*  

Antal förnyade detaljplaner -  -  1  -  -  
*2022 – inte klart ännu var vid T2 4,8 veckor  
 
1 detaljplan antagen 2020, däremot har flera upphävanden av planer gjorts under åren, men det är inte 
med i ovan statistik då förvaltningen inte anser att det faller in i kategorin förnyad detaljplan. Stort 
fokus har lagts på strategisk planering, löpande översiktlig planering och att arbeta in en långsiktighet i 
processerna med planarbetet, detta för att bereda väg för att kunna möjliggöra framtida etableringar. 
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Mål 2:  Lokala företagares nöjdhet med kommunens service har ökat 
 
 

Indikatorer för resultatmålet 2018 2019 2020 2021 2022 

Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt  67  71 70 71 70 
 
SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) är en servicemätning av kom-
munernas myndighetsutövning även kallad Nöjd-Kund-Index. De myndighetsområden som undersöks 
är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd eller livsmedelskontroll 
samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgäng-
lighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.  För att få ett NKI-värde för ett myndig-
hetsområde krävs 7 svar, vilket är anledningen till att Hällefors kommun kan presentera NKI för om-
rådena Livsmedelskontroll och bygglov, men inte inom några andra områden.   
 
Resultatet för Hällefors visar: 

• Svarsfrekvensen uppgår till 60 procent. Det är en bra nivå som ger ett bra underlag för att ta 
beslut om åtgärder och sätta upp mål. 

• NKI för Hällefors uppgår till 71, vilket är en bra nivå. Resultatet ligger på ungefär samma nivå 
som föregående mätning  

• Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 80. 
• Information 69 (2020: 74), tillgänglighet 70 (2020: 73), bemötande 80 (2020:73), rättssäkerhet 

75 (2020: 75), och effektivitet 71 (2020: 63).  
• Sett till myndighetsområden ges Livsmedelskontroll (85) högst betyg (2020: 68), medan 

Bygglov (39) ges lägst betyg (2020: 54). (då det krävs minst 7 svar för att kunna ge ett rättvi-
sande betyg saknar de andra myndighetsområdena NKI. 

 
Mätningen av Kommunernas myndighetsutövning publicerades i april 2022. 
 
Klimat och miljö 
 
Mål 1:  Kommunens klimatpåverkan har minskat 
 
 
I siffrorna för år 2022 ingår inte förbrukningen för ishallen och paviljongen på Hällevi idrottsplats 
eftersom byggström för badhusbygget är påkopplad på båda dessa mätare vilket medför en enormt hög 
förbrukning jämfört med ett normalår för anläggningarna. Kommunen har under året arbetat 
systematiskt med genomgång och justering av drifttider och inomhustemperaturer samt kontinuerlig 
uppföljning av dessa parametrar vilket bidragit till en minskad förbrukning. Även den förhållandevis 
varma hösten har påverkat förbrukningen är rätt riktning, liksom verksamheternas egna 
energibesparingsåtgärder. Hur stor andel som kan härledas till vilken åtgärd är svårt att bedöma. 
 
I centralköksprojektet installeras återvinning från kylmaskinerna för kyl- och frysrum för att minska 
energin för uppvärmning.  I Formens hus-projektet har det skapats mer isolering i takbjälklaget. Att 
takgenomföringarna (52 stycken) har byggts igen och isolerats kommer leda till ett bättre klimatskal 
och minska energiåtgången. Verkningsgraden i värmeåtervinningen i ventilationsaggregatet har 
förbättrats från 40 procent till cirka 85 procent 
 
Indikator till resultatmålet 2020 2021 2022
Elförbrukning, kWh/kvm uppvärmd yta 42,1% 36,7% 60,0%
Värmeförbrukning, kWh/kvm uppvärmd yta 54,4% 54,6% 112,3%  
 
För att kunna göra en bättre uppföljning och bedömning av väderpåverkan kommer ett digitalt verktyg 
för energiuppföljning att implementeras under år 2023.    
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Attraktiv arbetsgivare 
 
Mål 1:  Möjligheten till utveckling i yrkeslivet har ökat för de anställda i kommunen 
 
 
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. En 
framgångsrik kompetensförsörjning omfattar alla de områden som arbetsgivaren verkar inom. För att 
säkra kompetensförsörjningen behöver kommunen ha en helhetssyn och både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder. 
 
Hällefors kommun strävar efter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, bibehålla 
och kompetensutveckla goda medarbetare och chefer. Det är viktigt att kunna erbjuda en god fysisk, 
social och organisatorisk arbetsmiljö, en god löneutveckling och ett klimat som andas samarbete, 
inflytande och delaktighet. 
 
Hällefors kommun som arbetsgivare har flera stora personalintensiva kärnverksamheter som skola och 
förskola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg. Med kommande pensionsavgångar och 
ökad efterfrågan på välfärdstjänster står vi inför stora utmaningar för att kunna klara bemanningen 
framöver. Under de kommande tio åren beräknas cirka en tredjedel av de anställda inom Hällefors 
kommun att avgå med pension under förutsättning att de avgår vid 65 års ålder. Från och med år 2023 
gäller nya pensionsåldrar i den allmänna försäkringen. Det är ett steg mot att införa det som kallas 
riktåldern som från och med 2026 kommer att styra när olika förmåner kan betalas ut. Förändringen 
sker stegvis, från och med 2023 är riktåldern 66 år och från 2026 blir riktåldern 67 år. Det kan komma 
att påverka medarbetarnas beslut om pensionsavgång.  
 
En viktig del inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling är att påverka utbildningsanord-
nare så att utbildningarna säkerställer att kommunen kan erbjuda relevant utbildning till nuvarande 
medarbetare men även kunna rekrytera nya medarbetare med rätt utbildningsbakgrund. 
 
En framgångsfaktor för att lyckas med kompetensförsörjningen är att bredda rekryteringen och ta 
tillvara kompetens hos personer som invandrat till Sverige samt personer med olika former av 
funktionsvariationer. 
 
Under 2022 har cirka 40 medarbetare deltagit i någon form av längre studier på gymnasial, 
eftergymnasial nivå eller på högskolenivå och som föranlett studieledighet från arbetet. 
Studieledigheterna kan omfatta hel termin på heltid eller deltid men det kan även vara enstaka dagar. 
Vissa studier sker utan lön och några studier med bibehållen lön. Respektive chef ansvarar för att 
besluta om ledigheten och i förekommande fall göra överenskommelser om vissa bibehållna 
löneförmåner. Utöver dessa studieledigheter deltar många medarbetare i kompetenshöjande insatser i 
form av kortare kurser och seminarier.  
 
Några medarbetare deltar i den arbetsintegrerade utbildningen till grundskollärare och några 
medarbetare deltar i den arbetsintegrerade förskollärarutbildningen, de är under utbildningen anställda 
med utbildningskontrakt.  
 
Inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet är några i pågående utbildning och några har slutfört 
utbildningen under året och har därmed erbjudits anställning som undersköterska i kommunen. 
Kompetensutvecklingsinsatser pågår för sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor. Dessa 
studier finansieras delvis via Tillväxtverket och med riktade medel från Region Örebro. 
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Ekonomiska medel finns avsatta till medarbetarnas kompetensutveckling, cirka 1,8 miljoner kronor. 
Utöver kursavgifter tillkommer exempelvis kostnader för hotellövernattningar, resor, litteratur samt 
lönekostnader för ordinarie personal och vikarier. Vissa kompetensutvecklingsinsatser finansieras med 
externa medel, via exempelvis riktade statsbidrag, Tillväxtverket och Omställningsfonden. Under 
2022 har 1 095 tkr redovisats som kurskostnader för medarbetare och förtroendevalda. 
 
Mål 2:  Medarbetarengagemanget har förbättrats 
 
 
Indikatorer för resultatmålet 2018 2019 2020 2021 2022 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex  76  79  80 81  81  
 
Första mätningen av Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) genomfördes år 2018 med ett HME-
index på 76. Resultatet har i de följande mätningarna haft en positiv utveckling och i mätningen 2022 
är HME-index 81, vilket är ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner.  
 
Medarbetarna har två gånger per år (maj och november) möjlighet att besvara de nio HME-frågorna. 
Svarsfrekvensen för Hällefors kommuns HME-mätningar brukar vara cirka 60 procent. 
a lärare har efter fullföljda studier fått tillsvidareanställningar som behöriga lärare. 
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Ekonomiskt utfall och ställning 
i korthet
I koncernen Hällefors kommun ingår förutom kommunen även det helägda bolaget Hällefors 
Bostads AB.

Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Verksamhetens nettokostnader (tkr) 469 909 516 249 473 024 512 086
- per invånare (kr) 68 610 77 561 69 065 76 936
- i procent av skatteintäk/utjämning - - 93,9 94,6

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

Skatteintäkter och utjämning (tkr) 503 956 541 198 503 956 541 198
- per invånare (kr) 73 581 81 310 73 581 81 310

Finansnetto (tkr) -3 030 -3 971 -498 -1 868

Skattekostnad (tkr) -386 29 - -

Årets resultat (tkr) 30 271 21 007 29 724 27 244
- justerat resultat mot balanskravet - - 29 724 27 244
- i procent av skatteintäkt/utjämning - - 5,9 5,0

Nettoinvesteringar (tkr) 117 759 120 464 111 072 114 142
- per invånare (kr) 17 194 18 099 16 217 17 149
- i procent av skatteintäkt/utjämning - - 22,0 21,1

Soliditet (%) 34,9 32,9 40,4 37,8
- inklusive hela pensionsåtagandet 13,6 15,1 13,5 16,3

Total låneskuld (tkr) 269 200 384 200 132 100 247 100
- per invånare (kr) 39 509 57 722 19 287 37 124

Pensionsåtagande (tkr) 157 858 147 127 157 858 147 127
- per invånare (kr) 23 048 22 104 23 048 22 104

Borgensåtagande (tkr) 346 343 138 846 137 743
- per invånare (kr) 51 52 20 272 20 695
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Finansiell analys - koncernen 
 
Resultat 
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Årets resultat 
Årets resultat uppgår till 21,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med  
8,9 procent. Resultatet för kommunen är 11,9 miljoner högre än budgeterat. Orsaken till 
kommunkoncernens positiva resultat beror till största delen på att kommunens pensionskostnader 
blivit lägre än budgeterat och att generella statsbidrag blivit högre än budgeterat. Hällefors Bostads 
AB:s negativa resultat beroende på beslut att underhålla mer än budgeterat under 2022 minskar 
koncernens resultat.  
 

2018 2019 2020 2021 2022
Årets resultat (mkr) 18,6 0,8 22,5 30,3 21,0
% av eget kapital vid årets början 11,4 0,5 12,4 14,8 8,9  
 
Investeringsvolym 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 120,4 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner högre än föregående 
år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat hade 
kommunkoncernen 48,8 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter 
att den löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 40,5 procent av investeringarna 
kunnat finansieras med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med 
nyupptagna lån under år 2022.  
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Kommunen 32,5 20,3 46,0 111,1 114,1
Hällefors Bostads AB 3,2 9,7 2,2 6,7 6,3
Årets nettoinvesteringar 35,7 30,0 48,2 117,8 120,4  
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommun-
koncernen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunkoncernen för 
kommande lågkonjunkturer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunkoncernens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur 
stor del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det 
egna kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan 
ökar, eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader 
för lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 
 
(%) 2018 2019 2020 2021 2022
Soliditet 31,2% 33,2% 34,8% 34,9% 32,9%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet 2,2% 3,8% 8,7% 13,6% 15,1%  
 
Under år 2022 minskade soliditeten med 2 procentenheter till 32,9 procent. För att få ett mer relevant 
mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 138,3 miljoner 
kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunkoncerens soliditet 15,1 procent och har för femte året 
i rad blivit ett postitivt värde. 
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Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunkoncernens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det 
främmande kapitalet utvecklats över tiden. 
 
(%) 2018 2019 2020 2021 2022
Total skuldsättningsgrad 68,8% 66,8% 65,2% 65,1% 67,1%  
 
Den totala skuldsättningsgraden har under året ökat till följd av nyupptagna lån. 
 
Risk  
Risk analyserar kommunkoncernens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar 
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. 
 
Finansiella skulder 
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 381,3 miljoner kronor. 384,2 miljoner kronor 
avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 16,4 miljoner kronor av dessa lån bedöms som 
kortfristiga skulder för nästa års amortering. 6,3 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder 
och 5,1 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Det bokförda värdet på 
investeringsbidrag är 2,1 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Långfristiga lån 199,6 212,1 212,0 269,2 367,8
Kortfristiga lån 0,0 0,0 0,0 1,4 16,4
Totalt 199,6 212,1 212,0 270,6 384,2  

 

 
Framtida utveckling 
Utifrån kommunens fattade beslut om en ekonomisk strategisk plan och bostadsbolagets ägardirektiv 
är målsättningen att skapa en långsiktig stabil ekonomi genom att öka soliditeten. Fortsatta gemen-
samma ansträngningar kommer att behövas för att dels arbeta efter kommunens bostads- och lokal-
resursplanering och dels ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att koncernen kan ge 
medborgarna och hyresgästerna bästa möjliga service inom tillgängliga resurser. 
 
För närmare analys av räkenskaperna hänvisas till Hällefors Bostads AB:s årsredovisning.  
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Finansiell analys - kommunen 
 
Resultat 
Kartläggning av årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter 
och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Årets resultat 
Årets resultat uppgår till 27,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av det egna kapitalet med  
12,6 procent. Resultatet är 11,9 miljoner bättre än budgeterat. Största anledningen till överskottet är att 
kommunens pensionskostnader blev 7,1 miljoner lägre än budgeterat samt att skatter och generella 
statsbidrag och finansnetto sammantaget blev 6,0 miljoner kronor bättre än budgeterat. Kommunens 
resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 5,0 procent. 2022 erhöll 
kommunen totalt 8,2 miljoner kronor i generellt riktat statsbidrag varav 2,8 miljoner kronor avser 
integration. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett överskott på totalt 6,0 miljoner 
kronor, vilket främst avser kommunstyrelsen. I nettokostnaderna ingår jämförelsestörande kostnader 
som inte varit budgeterade och den större delen är engångskostnader. Dessa kostnader har kunnat 
hanteras inom beslutad budgetram p g a att kommunens pensionskostnader blev 7,1 miljoner kronor 
lägre än budgeterat samt att kommunstyrelsen valde att inte använda planeringsreserven under året 
som uppgår till 4,0 miljoner kronor. Kommunen har under året erhållit totalt 3,5 miljoner kronor i 
statlig ersättning för höga sjuklöner som förbättrat kommunens resultat. 
 
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har blivit 3,0 miljoner kronor högre än budgeterat 
och finansnettot har blivit 3,0 miljoner kronor bättre än budget p g a fortsatt låga räntekostnader och 
framflyttad nyupplåning. 
 

2018 2019 2020 2021 2022
Årets resultat (mkr) 18,1 0,2 20,1 29,7 27,2
% av eget kapital vid årets början 12,3 0,1 12,1 16,0 12,6  
 
Under de fem senaste åren har det egna kapitalet ökat med 95,3 miljoner kronor. 
 
Balanskravet 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet justeras med de realisationsposter som 
uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med 
undantag för budgetåret 2008. Hällefors kommuns resultat för 2022 visar på ett positivt resultat på 
27,2 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav uppgår årets balanskravs-
resultat till 27,2 miljoner kronor. Kommunen har därmed inget negativt balanskravsresultat. 
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen 18,1 0,2 20,1 29,7 27,2
 - reducering av samtliga realisationsvinster - - - - -
 + justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet - - - - -
 + justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet - - - - -
 -/+ orealiserade förluster i värdepapper - - - - -
 +/- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 18,1 0,2 20,1 29,7 27,2
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - -
 + användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - -
Årets balanskravsresultat 18,1 0,2 20,1 29,7 27,2  
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Kommunen har inte reserverat några positiva resultat i en s k resultatutjämningsreserv (RUR) utifrån 
att kommunen antagit finansiella inriktningsmål som har till syfte att ge kommunen en långsiktig och 
strategisk planering i de finansiella målsättningar som kommunen har och vara utgångspunkt vid 
framtagande av kommunens kommande årsbudgetar. I planen framgår tydligt att kommunen ska bud-
getera överskott. 
 
Förändring av kostnader och intäkter 
En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de 
intäkter kommunen får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet. 
Nettokostnaderna ökade med 8,3 procent jämfört med år 2021. Intäkterna från skatteintäkter och 
generella statsbidrag ökade med 7,5 procent jämfört med år 2021. Att generella statsbidrag har ökat år 
2022 utgörs av statens ökade satsningar på riktade generella statsbidrag. Ytterligare en orsak till att 
nettokostnaderna och generella statsbidrag har ökat åren 2018 till 2020 utgörs av att det extra generella 
statsbidraget med anledning av flyktingsituationen. För räkenskapsår 2020 ingår det med 5,6 miljoner 
kronor, år 2019 med 10,6 miljoner kronor och år 2018 med 13,8 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Nettokostnader 421,3 447,9 456,8 473,0 512,1
Skatteintäkter och utjämning 441,5 449,9 478,4 503,6 541,2  
 
Under perioden från år 2018 till 2022 har ökningstakten för nettokostnaderna uppgått till 21,5 procent 
och för skatteintäkter och generella statsbidrag har ökningstakten uppgått till 22,6 procent. 
 
Nettokostnadsandel 
Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. 
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna 
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag som ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en netto-
kostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och in-
täkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god 
ekonomisk hushållning. 
 
(%) 2018 2019 2020 2021 2022
Nettokostnadsandel 95,4% 99,6% 95,5% 93,9% 94,6%

 

 
Av tabellen framgår det att 94,6 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag har 
använts till verksamheterna, vilket är den lägsta nivån under senaste femårsperioden. 
 
Investering och självfinansieringsgrad 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 114,1 miljoner kronor, vilket är 3,1 miljoner högre än föregående 
år. Exkluderas avskrivningar, nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från årets resultat hade 
kommunen 41,9 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den 
löpande verksamheten var finansierad. Detta har medfört att 36,7 procent av investeringarna kunnat 
finansieras med medel från den löpande verksamheten och resterande del finansieras med nyupplåning. 
 

2018 2019 2020 2021 2022
Medel från verksamhet (mkr) 32,1 9,4 34,1 46,0 41,9
Nettoinvesteringar (mkr) 32,5 20,3 45,8 111,1 114,1

Självfinansieringsgrad (%) 100,0% 46,3% 74,1% 41,4% 36,7%  
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Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera samt-
liga investeringar som genomförts under året. Detta stärker kommunens finansiella handlings-
utrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka 
likviditeten. Under de fem senaste åren har 100 procent av investeringarna finansierats med medel från 
verksamheten d v s ingen nyupplåning har skett. 
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen 
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande lågkonjunk-
turer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del 
av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna 
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, 
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för 
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 
 
(%) 2018 2019 2020 2021 2022
Soliditet 37,7% 41,1% 41,3% 40,4% 37,8%
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet -0,6% 1,2% 7,1% 13,5% 16,3%  
 
Under år 2022 minskade soliditeten med 2,6 procentenheter till 37,8 procent. För att få ett mer 
relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som vid årsskiftet uppgick till 
138,3 miljoner kronor, läggas in i balansräkningen blir kommunens soliditet 16,3 procent. 
 
Hällefors kommun hade år 2011 en soliditet inklusive alla pensionsåtaganden på -42,7 procent som är 
det år som kommunen antog den s k soliditetsplanen. Solditetsplanen innebar att kommunen tog beslut 
om att börja fokusera på balansräkningen och förbättra soliditeten. Vid årsskiftet 2022/2023 uppgår 
kommunens soliditet till 16,3 procent, vilket är en förbättring med 59,0 procentenheten som motsvarar 
en förbättring på 381,7 procent. 
 
Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det 
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden har under året fortsatt att 
ökat till följd av utökad belåning. 
 

(%) 2018 2019 2020 2021 2022
Total skuldsättningsgrad 62,3% 58,9% 58,7% 59,6% 62,2%  
 
Kommunalskatt 
Skattesatsen för Hällefors invånare under 2022 var 22,05 procent. Under år 2022 hade kommunen en 
skattesats som innebär en placering i mitten av länets 12 kommuner. Den genomsnittliga skattesatsen 
för riket uppgick 2022 till 32,24 procent, varav kommunerna svarar för 20,67 procent.  
 
Risk  
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar möj-
lighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också bor-
gensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
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Likviditet 
Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Kassalikviditeten utgörs av kvoten 
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett resultat över 100 procent visar att de kort-
fristiga tillgångarna är större än de kortfristiga skulderna. Rörelsekapitalet beräknas som samtliga 
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 
 

2018 2019 2020 2021 2022
Kassalikviditet (%) 96,5% 74,2% 71,2% 67,1% 84,8%
Rörelsekapital (mkr) -5,2 -35,1 -45,4 -50,8 -22,0  

 
Den kortfristiga betalningsberedskapen har ökat mot föregående år med 17,7 procentenheter och 
rörelsekapitalet har minskat med 28,8 miljoner kronor.  
 
Finansiella skulder 
Kommunens långfristiga skulder uppgår till 245,6 miljoner kronor. 232,1 miljoner kronor avser lån 
hos låneinstitutet Kommuninvest. 5,8 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder och 5,6 
miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. Investeringsbidragsintäkter har erhållits 
under 2018 och det bokförda värdet är 2,1 miljoner kronor. 
 

(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Långfristiga lån 69,6 72,1 72,1 132,1 232,1
VA- och avfallsfond 11,0 8,8 10,2 9,8 5,8
BRT 4,4 5,0 5,3 5,4 5,6
Investeringsbidrag 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1  

 

 
Genomsnittsräntan på låneskulden uppgick till 1,63 procent vid årsskiftet och innebär en ökning med 
1,00 procentenheter i förhållande till samma tidpunkt föregående år och beror på att nyupplåning och 
lån som omsatts under året som erhållit en högre räntesats.  
 
Pensionsåtaganden 
Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en särskild modell kallad RIPS, som idag 
är uppdaterad till RIPS17. Modellen är framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid 
värderingen av kommunala pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, 
då utbetalningarna kommer att belasta kommunens resultat under många decennier. De totala pens-
ionsförpliktelserna uppgick vid årets slut till 147,1 miljoner kronor, vilket är en minskning med  
10,7 miljoner kronor under året. Den stora minskningen mellan år 2019 och 2018 beror på att 
kommunen tecknade en försäkring av förmånsbestämd ålderspension med KPA Pensionsservice AB 
med 22,7 miljoner kronor. Det finns inga medel som är särskilt placerade för kommande pensionsut-
betalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i verksamheten. 
 

(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Avsättning till pensioner 36,7 12,8 13,4 14,2 8,8
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 168,3 160,9 153,6 143,6 138,3
Totalt 205,0 173,7 167,0 157,8 147,1  
 
Borgensåtaganden 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 137,4 miljoner kronor. Stora borgensåtaganden 
kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. 
Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB med 137,1 miljoner kronor och 
innebär en minskning med 1,4 miljoner kronor mot föregående år. 
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Kontroll 
Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger 
bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman 
på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
 
Budgetavvikelse 
En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljdsamhet i 
kommunen. Under 2022 har kommunstyrelsen beslutat att frysa den planeringsreserv som 
kommunstyrelsen har för verksamhetsåret för att möta den kostnadsutveckling som varit på främst 
elpriset. 
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Årets resultat 2,8 -8,8 6,1 16,0 11,9
Nettokostnader 5,3 -9,0 -1,9 0,6 6,0
Skatteintäkter och utjämning -5,5 -2,1 5,5 12,1 3,0
Finansnetto 3,0 2,3 2,5 3,3 3,0  
 
Budgetföljsamhet inom nämnderna 
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens verksamheter klarar 
att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna. Från och med verksamhetsåret 2015 gjordes kommu-
nens politiska organisation om. Detta göra att kommunen numera enbart har en verksamhetsnämnd om 
myndighetsnämnden och valnämnden exkluderas.  
 
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Kommunfullmäktige 0,6 0,0 0,4 0,6 0,6
Kommunstyrelse 4,6 -9,1 -2,4 -0,2 5,2
Myndighetsnämnd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Valnämnd 0,0 0,0 - - 0,0  

 
Prognossäkerhet 
Prognossäkerheten hos nämnderna är viktig för kommunens möjligheter att ha kontroll över den 
finansiella utvecklingen. En god prognos säkerhet skapar möjlighet att korrigera eventuella ekono-
miska förändringar under året. Utfallet för nämndernas verksamhet blev 6,0 miljoner kronor bättre än 
prognosen i delårsrapporten. Prognossäkerheten har varit svårare under verksamhetsåret 2022 på 
grund av att kommunen dels bytt pensionsbolag under verksamhetsåret och dels utifrån rådande 
kostnadsutveckling för exempelvis ökad inflation, priser för livsmedel och el. En av anledningen till 
att utfallet blev så mycket bättre än delårsrapporten är att kommunens pensionskostnader blev 7,1 
miljoner kronor lägre än vad som var budgeterat.  
 
(mkr) April Delårsrapport Årsbokslut
Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,6
Kommunstyrelse -0,7 -2,8 5,2
Myndighetsnämnd 0,0 0,0 0,1
Valnämnden 0,0 0,0 0,0   
 
Känslighetsanalys 
En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta 
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på 
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens eko-
nomi under ett år. 
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(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 3,5
Bruttokostnadsförändring med 1% 5,8
Ränteändring på långfristiga lån 1% 2,5
Förändring generella statsbidrag med 1% 2,4
Förändring utdebitering med 10 öre 1,4
 
Framtida utveckling 
De prognoser som SKR avlämnar avseende skatter och generella statsbidrag förändrar sig flera gånger 
under ett år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när 
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha 
en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under på-
gående budgetår. 
 
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen 
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de 
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar 
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet 
invånare. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det 
viktigt för kommunen att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta 
hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar. Den sista december 2022 hade Hällefors 
kommun 6656 invånare, vilket är en minskning med -193 personer jämfört med föregående år. 
 
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksam-
heternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekono-
misk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten. 
Som ett led i det har kommunen antagit tre finansiella inriktningsmål i form av resultatandel, inve-
steringsandel samt bortförsäkring av pensionsskulden, som har som målsättning att påverka solidite-
tens utveckling positivt. Utifrån att kommunens ekonomiska förutsättningar kalkyleras försämras i 
form av minskade riktade statsbidrag i förhållande till tidigare år och att behovet av kommunal service 
ökar är det en fortsatt utmaning som kan komma att innebära anpassningar av verksamheternas utbud 
och kvalitet. 
 
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och för-
bättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga 
resurser. 
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Personalredovisning 2022 
 
Arbetsgivarperspektiv 
Målet med Hällefors kommuns personalpolitik är att vara en arbetsgivare som kan attrahera, behålla 
och utveckla medarbetare så att kommuninvånarna möter kompetent och engagerad personal i en väl 
fungerande organisation. 
 

Chefs- och ledarutveckling 
Hällefors kommun hade 35 chefer vid utgången av år 2022. Kommunen har under senare år minskat 
antalet medarbetare per chef och några nya verksamheter har tillkommit. 
 
Ett tydligt ledarskap är en nyckelfaktor för nöjda medarbetare. Genom kommunens 
ledarutvecklingsprogram och chefsforum ges cheferna förutsättningar för att kunna verkställa sitt 
ledarskapsuppdrag i linje med de styrande dokumenten som gäller inom personalområdet.  
 
För att följa upp att Hällefors kommun är en attraktiv arbetsgivare har varje chef dialoger med sina 
medarbetare i enlighet med samverkansavtalet. Medarbetarundersökningar görs i form av pulsmätning, 
enkätundersökning om hållbart medarbetarengagemang (HME) samt en attitydundersökning om synen 
på Hällefors kommun som arbetsgivare.  
 
Hälsa och arbetsmiljö 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bidra till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv och det hälsoin-
riktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Riktlinjer och rutiner inom 
arbetsmiljöområdet finns som stöd till chefer och medarbetare. Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning 
har genomförts för alla chefer och alla skyddsombud i Hällefors kommun.  
 
Sysselsättningsgrad 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal har genom kollektivavtal kommit överens 
om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Kommunstyrelsen har beslutat om en strategi 
för heltid som norm. Förvaltningen arbetar mot målet kontinuerligt i samarbete med facken och med 
stöd av centrala verktyg. Processer pågår främst med fokus på vård och omsorg och införande av 
heltidsorganisation. 
 
Personalnyckeltal 
 
Anställningar och årsarbetare 
 
Redovisningen av anställningar och årsarbetare omfattar anställda på tillsvidaretjänster och 
tidsbegränsade anställningar med månadslön inom kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB).  
 
Inom kommunen finns utöver det ett stort antal timavlönade (inom kollektivavtalet AB), de ingår 
endast i avsnittet tidsredovisning.  
 
Den 1 november 2022 var antalet månadsavlönade anställningar i Hällefors kommun 710, vilket är en 
ökning med totalt 34 anställningar jämfört med år 2021. Anställningarna innehades av 563 kvinnor 
och 147 män. Andelen kvinnor uppgick därmed till 79 procent. I förhållande till 2021 har antalet 
kvinnor ökat med 30 anställningar och antalet män ökat med 4 anställningar. De flesta anställningarna 
finns inom kommunens stora kärnverksamheter; pedagogisk verksamhet samt vård och omsorg. 
 
Av alla månadsavlönade i kommunen i november 2022 hade 604 en tillsvidareanställning (85 
procent) och resterande 106 (15 procent) hade en tidsbegränsad visstidsanställning. 
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Visstidsanställda är de som är anställda för ett vikariat, en provanställning eller för en viss 
arbetsuppgift. Andelen visstidsanställningar har minskat jämfört med tidigare år. 
 
Jämfört med tidigare år har heltidsanställningar ökat och deltidsanställningar minskat. Av kommunens 
anställningar 2022 var 75 procent heltidsanställningar. Av kvinnorna har 72 procent heltid och 82 
procent av männen har heltid.  
 

2021 2022
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Antal anställda med månadslön 676 533 143 710 563 147
Antal tillsvidareanställda 586 472 114 604 485 119
Antal visstidsanställda 90 61 29 106 78 28
Antal heltidsanställda 497 381 116 529 408 121
Antal deltidsanställda 179 152 27 181 155 26  
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen är totalt 94 procent. 

2021 2022
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Genomsnittlig sysselsättning 94% 94% 96% 94% 94% 96%  
 
Vid omräkning av antalet anställningar till årsarbetare motsvarar de 710 månadsanställningarna 
670 årsarbetare totalt i kommunen den 1 november 2022.  
 
1 november 2018 2019 2020 2021 2022
Antal  anställningar 696 713 688 676 710
- omvandlat till årsarbetare 657 667 652 641 670  
 
Åldersstruktur 
Den genomsnittliga åldern för kommunens anställda har minskat från föregående år från 46,4 år till 
46,1 år. 
 

2021 2022
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Genomsnittlig ålder 46,4 47,3 43,2 46,1 47,0 42,9  
 
Den största åldersgruppen är 50-59 år, cirka en tredjedel av kommunens anställda finns inom det 
åldersintervallet. Jämfört med föregående är största ökningen i åldersgrupperna 30-39 år. 
 
1 november 2018 2019 2020 2021 2022
     -29 84 94 85 74 74
30-39 126 122 129 148 167
40-49 158 166 149 128 124
50-59 211 213 214 214 235
60- 117 118 112 112 110
Summa 696 713 689 676 710  
 
Tidsredovisning 
Total arbetad tid minskade och uppgick under år 2022 till 1 099 188 timmar. I beräkningen ingår 
månadslön, timlön, fackligt internt arbete, mertid (fyllnadstid) och övertid. Arbetad tid utgjorde 77 
procent av all tid, resterande tid (23 procent) avser frånvaro. De största frånvaroposterna är semester 
och sjukfrånvaro. Mertid (fyllnadstid) och övertid ökade något jämfört med 2021. Andelen övertid av 
all arbetad tid utgjorde 2022 cirka 1,0 procent.  
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2018 2019 2020 2021 2022
Antal arbetade timmar under året 1 189 064 1 118 655 1 076 349 1 070 961 1 099 188
- omvandlat till årsarbetare 601 565 543 541 555

Antal timmar övertid och mertid under året 18 131 13 657 17 549 14 919 17 399
- omvandlat till årsarbetare 9 7 9 8 9  
 
Timavlönades arbetade timmar ligger på ungefär samma nivå som tidigare och utgjorde 2022  
Cirka 10 procent av den arbetade tiden.  
 
1 november timavlönade 2018 2019 2020 2021 2022
Antal arbetade timmar under året 118 184 91 734 85 427 112 508 112 451
- omvandlat till årsarbetare 60 46 43 57 57  
 
Frånvaro  
Frånvaron utgörs av såväl betald som obetald ledighet och omfattar semester, ferie/uppehåll, sjukdom, 
sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet, vård av sjukt barn och övrig frånvaro. Utifrån den 
avtalade arbetstiden har totalt cirka 23 procent bestått av frånvaro, resterande tid (77 procent) är arbe-
tad tid. Semester och lärarnas ferie tillsammans motsvarar cirka hälften av all frånvaro. Frånvaro på 
grund av sjukdom sjönk under 2022.  
 
En del av frånvaron behöver ersättas av vikarie och utgör alltså grund för visstidsanställda med 
månadslön och timavlönades timmar. 
 
Frånvaro 2018 2019 2020 2021 2022
Semester 40,6% 41,0% 36,0% 36,4% 36,7%
Ferie/uppehåll 10,0% 11,7% 10,7% 9,4% 9,4%
Sjukdom/tidsbegr sjukers/rehab 32,8% 29,1% 37,4% 35,5% 33,0%
Föräldraledighet/vård av sjukt barn 4,9% 4,4% 4,5% 5,6% 7,3%
Övriga 11,7% 13,8% 11,4% 13,1% 13,6%
Summa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Den totala sjukfrånvaron i kommunen minskade stadigt sedan 2016 men trenden bröts 2020 på grund 
av pandemin. Som lägst låg sjukfrånvaron på 6,0 procent för att under 2022 utgöra 8 procent. 
Sjuktalen omfattar all sjukdomsrelaterad frånvaro i procent av den ordinarie tiden. Den långa 
sjukfrånvaron, överstigande 59 dagar, sjönk markant 2020 och har sedan dess ökat igen. 2022 utgjorde 
den långa sjukfrånvaron cirka 35 procent av all sjukfrånvarotid.  
 
I kommande tabell redovisas sjukfrånvaron fördelad på kön enligt lagen om kommunal redovisning  
4 kapitel § 1a. 
 

2021 2022
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Total sjukfr tid/ord arbetsstid 8,44% 9,40% 4,83% 8,00% 9,02% 4,33%
Sjukfr tid långtidssj/tot sjukfr tid 34,86% 37,68% 8,95% 35,21% 38,41% 8,18%
Sjukfr tid -29 år/ord arbetstid 9,98% 10,99% 7,56% 6,74% 7,31% 5,21%
Sjukfr tid 30-49 år/ord arbetstid 7,87% 8,93% 4,72% 7,28% 8,40% 4,18%
Sjukfr tid 50+/ord arbetstid 8,55% 9,45% 3,93% 8,84% 9,77% 4,24%  
 
Det totala antalet sjukfrånvarodagar har stadigt minskat sedan 2016 men ökade kraftigt under 2020 
och har därefter legat kvar på den högre nivån. Det totala antalet sjukfrånvarodagar under 2022 var  
21 826 dagar.  
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2018 2019 2020 2021 2022
Karensdag 524 643 550 523 529
Dag 2-14 6 447 6 354 10 947 8 541 8 938
Dag 15-90 2 879 2 746 4 811 3 270 3 480
Dag 91- 10 276 7 727 6 410 9 845 8 879
Totalt 20 126 17 470 22 718 22 179 21 826  
 
Utifrån redovisning av andelen friska i förhållande till anställningar hade en femtedel, 19,1 procent 
inte någon sjukfrånvarodag alls 2022. För 2021 var det 21 procent som inte hade någon sjukfrånva-
rodag.  
 
Som en satsning på friskvård införde Hällefors kommun 2015 ett friskvårdsbidrag motsvarande 800 
kronor per anställd och kalenderår. Friskvårdsbidraget höjdes från 800 kronor till 1 300 kronor från 
och med 2022.  
 
Alla medarbetare inom Hällefors kommun är anslutna till företagshälsovård. Kommunen har avtal 
med Bergslagens Arbetsmiljö AB, nu gällande avtal tecknades 1 september 2020.   
 
Lön 
Medianlönen i Hällefors kommun var 1 november 2022 totalt 28 401 kronor, kvinnors medianlön var 
28 630 och männens medianlön 26 850 kronor. 
 

2021 2022
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Medianlön 28 093 28 350 26 455 28 401 28 630 26 850  
 
 



    
 

 -     - 44 

Organisation 
 
 

 
 
 



Resultaträkning (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Verksamhetens intäkter, not 1) 152 223 145 557 104 057 96 542
Verksamhetens kostnader, not 2) -595 468 -629 827 -558 422 -584 875
Jämförelsestörande poster, not 3) -4 533 -6 740 -4 533 -6 740
Avskrivningar, not 4) -22 131 -25 239 -14 126 -17 013

Verksamhetens nettokostnader -469 909 -516 249 -473 024 -512 086

Skatteintäkter, not 5) 294 851 302 170 294 851 302 170
Generella statsbidrag, not 6) 208 745 239 028 208 745 239 028

Verksamhetens resultat 33 687 24 949 30 572 29 112

Finansiella intäkter, not 7) 162 1 322 506 1 197
Finansiella kostnader, not 8) -3 192 -5 293 -1 354 -3 065
Skatt på årets resultat/obeskattade reserver -386 29 - -

Resultat före extraordinära poster 30 271 21 007 29 724 27 244

Årets resultat, not 9) 30 271 21 007 29 724 27 244

Kommunens utfall mot budget
(belopp i tkr)

Kommun Kommun Budget Avvikelse
2021 2022 2022

Verksamhetens intäkter 104 057 96 542 90 592 5 950
Verksamhetens kostnader -558 422 -584 875 -587 584 2 709
Jämförelsestörande poster -4 533 -6 740 - -6 740
Avskrivningar -14 126 -17 013 -21 055 4 042

Verksamhetens nettokostnader -473 024 -512 086 -518 047 5 961

Skatteintäkter 294 851 302 170 297 090 5 080
Generella statsbidrag 208 745 239 028 241 121 -2 093

Verksamhetens resultat 30 572 29 112 20 164 8 948

Finansiella intäkter 506 1 197 400 797
Finansiella kostnader -1 354 -3 065 -5 250 2 185

Resultat före extraordinära poster 29 724 27 244 15 314 11 930

Årets resultat 29 724 27 244 15 314 11 930
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Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Den löpande verksamheten
  Årets resultat 30 271 21 007 29 724 27 244
  Just för av- och nedskrivningar, not 10) 23 584 28 251 15 459 20 026
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet, not 11) 845 -365 844 -350

Medel från verksamheten före förändring
av rörelseresultatet 54 700 48 893 46 027 46 920

Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
  Ökn- /minskn+ av rörelsefordringar -26 126 16 963 -9 487 -20 098
  Ökn+ /minskn- av rörelseskulder 23 813 -41 397 -6 276 -9 960

Kassaflöde från den löpande
verksamheten 52 387 24 459 30 264 16 862

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar, not 12) -117 759 -120 464 -111 072 -114 142
  Försäljning av materiella anl tillgångar 120 - 120 -
  Försäljning av finansiella anl tillgångar, not 13) - - - -
  Investeringar i finansiella tillgångar - - - -
  Ökn-/minskn+ av finansiella tillgångar, not 13) 50 38 50 -87

Kassaflöde från investerings-
verksamheten -117 589 -120 426 -110 902 -114 229

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån + 60 000 135 000 60 000 135 000
  Amortering av långfristiga skulder -1 400 -36 400 - -35 000
  Ökn/minskn av övriga långfr fordringar -505 -3 940 -505 -3 940

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 58 095 94 660 59 495 96 060

Årets kassaflöde -7 107 -1 307 -21 143 -1 307
Likvida medel vid årets början 70 123 56 589 77 470 56 327
Likvida medel vid årets slut 56 327 55 282 56 327 55 020
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Balansräkning (belopp i tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Tillgångar
Anläggningstillgångar
  Materiella anläggningstillgångar
  Mark, byggnad och tekn anläggningar , not 14) 471 323 473 670 332 960 340 250
  Maskiner och inventarier, not 15) 7 365 14 578 6 951 11 087
  Förbättringsutgifter på annans fastighet, not 16) 7 756 4 442 3 013 0
  Pågående investeringsprojekt, not 17) 56 519 137 583 55 674 136 476
  Konst 6 778 6 778 - -

  Finansiella anläggningstillgångar
  Värdepapper, andelar, bostadsrätter, not 18) 2 337 2 524 17 597 17 784
  Långfristiga fordringar, not 19) 12 511 12 285 12 300 12 200

Summa anläggningstillgångar 564 589 651 860 428 495 517 797
Bidrag till infrastruktur, not 20) 1 485 1 350 1 485 1 350

Omsättningstillgångar
  Kortfristiga fordringar, not 21) 49 027 69 471 47 399 67 497
  Kassa och bank, not 22) 56 589 55 282 56 327 55 020

Summa omsättningstillgångar 105 616 124 753 103 726 122 517
Balansposter, enligt lag
redovisning av bostadslån, not 23) - - - -

Summa tillgångar 671 690 777 963 533 706 641 664

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital, not 24) 234 727 255 734 215 474 242 718
  därav periodens resultat 30 271 21 007 29 724 27 244
  därav resultatutjämningsreserv - - - -

Avsättningar
  Avsättningar till pensioner, not 25) 14 236 8 849 14 236 8 849
  Övriga avsättningar 15 - - -
Summa avsättningar 14 251 8 849 14 236 8 849

Skulder
  Långfristiga skulder, not 26) 286 597 381 259 149 497 245 559
  Kortfristiga skulder, not 27) 136 115 132 121 154 499 144 538

Summa skulder 422 712 513 380 303 996 390 097

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 671 690 777 963 533 706 641 664

Ställda säkerheter och borgensförbindelser
Anvarsförbindelser, not 28) 143 622 138 279 143 622 138 279
Borgensåtaganden, not 29) 346 343 138 846 137 743
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Nothänvisningar (belopp i tkr)

RESULTATRÄKNING 
Koncern Koncern Kommun Kommun

2021 2022 2021 2022
Not 1 Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 12 682 9 560 12 750 9 560
Hyror och arrenden 49 872 51 575 2 617 3 373
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 78 242 77 989 78 242 77 989
EU-bidrag 12 0 12 0

  Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 3 702 2 881 4 080 3 154
Övriga verksamhetsintäkter 7 713 3 552 6 356 2 466

Summa 152 223 145 557 104 057 96 542

Ytterligare upplysningar om periodisering av förutbetalda inäkter finns i not 25

Not 2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader 357 259 357 501 350 320 348 352
Pensionskostnader 6 426 10 847 6 426 10 847
Lämnade bidrag 12 453 10 089 12 453 10 089
Köp av verksamhet 106 286 103 962 92 991 90 218
Konsulttjänster 5 150 4 895 5 150 4 895
Tele, ADB, porto 1 023 863 1 023 863
Bränsle, energi, vatten 25 167 27 406 8 758 10 703
Övriga kostnader 81 704 114 264 81 301 108 908

Summa 595 468 629 827 558 422 584 875

Not 3 Jämförelsestörande poster
Ersättning för nedskrivning - - - -3013
Summa intäkter 0 0 0 -3013
Avgångsvederlag 942 420 942 420
AGF-KL 140 140 140 140
Sanering mark - 3 685 - 3 685

 Tomhyror vid omställning - 1 794 - 1 794
Nedskrivning 1 333 - 1 333 3 013
Avveckling & rivningskostnader 2 118 701 2 118 701
Summa kostnader 4 533 6 740 4 533 9 753

Summa 4 533 6 740 4 533 6 740

Not 4 Avskrivningar
Allmän markreserv 64 65 64 65
Verksamhetsfastigheter 5 967 5 439 5 967 5 439
Fastighet för affärsverksamhet 2 969 6 531 2 969 6 531
Publika fastigheter 2 134 2 363 2 134 2 363
Fastighet för annan verksamhet 143 141 143 141
Övriga fastigheter 7 376 7 466 29 29
Exploateringsfastigheter 41 41 41 41
Avskrivning maskiner och inventarier 2 955 2 892 2 598 2 404
Inventarier i annans fastighet 482 301 181 0

Summa 22 131 25 239 14 126 17 013
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Not 5 Skatteintäkter
Kommunalskatt 285 315 291 499 285 315 291 499
Slutavräkning 2020 / 2021 1 154 2 195 1 154 2 195
Slutavräkning 2021 prog / 2022 prog 7 866 8 057 7 866 8 057
Mellankommunal kostnadsutjämning 516 419 516 419

Summa 294 851 302 170 294 851 302 170

Not 6 Generella statsbidrag
Inkomstutjämning 105 418 118 893 105 418 118 893
Kostnadsutjämning 55 854 62 718 55 854 62 718
Strukturbidrag 3 283 4 472 3 283 4 472
Kommunal fastighetsavgift 16 462 16 521 16 462 16 521
Regleringsavgift /-bidrag 20 461 22 274 20 461 22 274
Bidrag för LSS-utjämning 3 266 5 919 3 266 5 919
Övriga generella bidrag från staten 4 001 8 231 4 001 8 231

Summa 208 745 239 028 208 745 239 028

Not 7 Finansiella intäkter
Ränteintäkter 133 1 182 133 1 052
Utdelningar på aktier och andelar 27 138 27 138
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Övriga finansiella intäkter 2 2 346 7

Summa 162 1 322 506 1 197

Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader på lån 2 938 4 536 1 100 2 301
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar 125 286 125 286
Övriga finansiella kostnader 129 471 129 478

Summa 3 192 5 293 1 354 3 065

Not 9 Kommunallagens balanskrav
Årets resultat enligt resultaträkningen 30 271 21 007 29 724 27 244
- reducering av samtliga realisationsvinster - - - -
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -
+ justering för realisationsförluser enligt undantagsmöjlighet - - - -
+ orealiserade förluster i värdepapper - - - -
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 30 271 21 007 29 724 27 244
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

Årets balanskravsresultat 30 271 21 007 29 724 27 244

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

Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Not 10 Just för av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar 22 131 25 238 14 126 17 013
Nedskrivningar 1 453 3 013 1 333 3 013

Summa 23 584 28 251 15 459 20 026

Not 11 Justering för övr poster
Ökning(+) minskning (-) av pensionsskuld 863 -5 387 863 -5 387
Upplösning Citybanan 20 år 135 135 135 135
Nedskrivning av pågående investeringar föregående år - 4 902 - 4 902
Upplösning obeskattade reserver -15 0
Justering/avrundning - - -1 0
Korrigering anskaffningsvärde maskiner och inventarier -153 0 -153 0

Summa 845 -365 844 -350

Not 12 Förvärv av materiella anl tillgångar
Mark, byggnader, tekn anl 59 273 18 013 52 586 15 518
Maskiner och inventarier 2 812 10 105 2 812 6 540
Förbättringsutgifter annans fastighet - - - -
Pågående investeringsobjekt 55 674 92 346 55 674 92 084

Summa 117 759 120 464 111 072 114 142

Not 13 Minskning/ökning finans anl tillgångar
Köp av aktier i Inera AB - - - -
Försäljning/utrangering av materiella anl tillgångar 0 0
Kommuninvest Ekonomisk förening - -187 - -187
Övrig minskning/ökning finans anl tillgångar 50 225 50 100

Summa 50 38 50 -87

BALANSRÄKNING

Not 14 Mark, byggnad och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 838 152 926 429 491 869 573 462
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets inköp 59 274 18 013 52 586 15 518
Omfört från pågående 29 007 6 380 29 007 6 380
Omklassificering -4 0 -4 0
Ingående ack. avskrivningar -435 699 -455 106 -228 437 -240 502
Avyttringar/utrangeringar - - - -
Årets avskrivningar enl plan -18 693 -22 046 -11 347 -14 608
Årets nedskrivningar -714 -714 -
Årets nedskrivningar - /återläggn av nedskrivningar + - - - -
Omklassificering - - - -

Summa 471 323 473 670 332 960 340 250

Enligt RKR R6 ska vid neskrivning och återföring av
nedskrivning upplysning lämnas om varje tillgång som berörts.
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Bokfört värde fördelat per fastighetskatergori:
Allmän markreserv 2 221 2 605 2 221 2 605
Verksamhetsfastigheter 202 013 201 323 202 013 201 323
Fast för affärsverksamhet 61 608 65 954 61 608 65 954
Publika fastigheter 62 867 66 786 62 867 66 786
Fast för annan verksamhet 2 805 2 207 2 805 2 207
Övriga fastigheter 138 881 133 908 518 488
Exploateringsfastigheter 928 887 928 887

Summa 471 323 473 670 332 960 340 250

Not 15 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 65 118 67 914 61 210 64 006
Avyttringar/utrangeringar -174 0 -174 0
Årets inköp 2 812 10 105 2 812 6 540
Omfört från pågående - - - -
Omklassificering 158 - 158 -
Ingående ack avskrivningar -57 647 -60 549 -54 511 -57 055
Avyttringar/utrangeringar 54 - 54 -
Årets avskrivningar enl plan -2 956 -2 892 -2 598 -2 404
Årets nedskrivningar - 0 - 0
Omklassificering - - - -

Summa 7 365 14 578 6 951 11 087
Not 16 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ack anskaffningsvärden
Vid årets början 10 262 10 262 4 239 4 239
Avyttringar/utrangeringar - - - -4 239
Årets inköp - - - -
Omfört från pågående - - - -
Omklassificering - - - -
Ack avskrivningar enligt plan
Vid årets början -1 405 -2 506 -427 -1 226
Avyttringar/utrangeringar - - - 4 239
Årets avskrivningar enl plan -483 -301 -181 0
Årets nedskrivningar -618 -3 013 -618 -3 013
Omklassificering - - - -

Summa 7 756 4 442 3 013 0

Not 17 Pågående investeringsobjekt
Vid årets början 29 007 55 674 29 007 55 674
Årets inköp 56 519 93 191 55 674 92 084
Överföring från/till annan tillg -29 007 -11 282 -29 007 -11 282
Nedskrivningar - - - -

Summa 56 519 137 583 55 674 136 476

Not 18 Värdepapper, andelar m m
Hällefors Bostads AB, 15300 aktier - - 15 300 15 300
Inera AB, 5 aktier 42 42 42 42
Andel Kommuninvest Ekonomisk förening 1 735 1 922 1 735 1 922
Andel Rinmanstiftelsen 10 10 10 10
Andel Bergslagens räddningstj 450 450 450 450
Andel Bergskraft Bergslagen Ekonomisk förening 10 10 10 10
Grundkap Stift Måltidsakademin 50 50 50 50
Husbyggnadsvaror HBV Förening 40 40 - -

Summa 2 337 2 524 17 597 17 784
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Not 19 Långfristiga fordringar
Logen Forsblomman - - - -
Folkets Hus 12 300 12 200 12 300 12 200
Kommuninvest, förlagsfordran - - - -
Husbyggnadsvaror HBV Förening 97 85 - -
Lämnade depositioner 114 0 - -

Summa 12 511 12 285 12 300 12 200

Not 20 Bidrag till infrastruktur
Totalt bidrag 2 700 2 700 2 700 2 700
Ackumulerad upplösning -1 215 -1 350 -1 215 -1 350

Summa 1 485 1 350 1 485 1 350

Bidraget upplöses i 20 år

Not 21 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 227 2 839 682 2 522
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar 6 590 6 723 6 590 6 723
Kortfristig fordran till Samhällsbyggnad förbundet Bergslagen - -5 385 - -5 385
Andra kortfristiga fordringar 9 697 12 825 9 039 11 991
Momsfordringar 9 116 19 410 9 116 19 410
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 545 6 195 13 730 4 973
Upplupen skatteintäkt - 18 117 - 18 117
Interimsfordringar 7 852 8 747 8 242 9 146

Summa 49 027 69 471 47 399 67 497

Not 22 Kassa och bank
Kassa 49 81 49 81
Plusgiro 1 959 5 156 1 959 5 156
Bank 16 440 23 544 16 178 23 282
Skattekonto 1 059 429 1 059 429
Koncernkonto - avser Hällefors Bostads AB 37 082 26 072 37 082 26 072

Summa 56 589 55 282 56 327 55 020

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

Summa 0 0 0 0

Not 24 Eget kapital 
Det egna kapitalet består av:
Rörelsekapital -30 499 -30 499 -50 773 -22 021
Anläggningskapital 265 226 286 233 266 247 264 739

Summa 234 727 255 734 215 474 242 718

Ingående balans 204 456 234 727 185 750 215 474
Årets resultat 30 271 21 007 29 724 27 244
Övriga justeringar i koncernen utifrån obeskattade reserver 0 0 - -
Utgående balans 234 727 255 734 215 474 242 718
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 13 373 14 236 13 373 14 236
Nyintjänad pension, varav
 - förmånsbestämd ålderspension - - - -
 - särskild avtalspension - - - -
 - efterlevandepension 176 - 176 -
 - övrigt - - - -
Intjänad PA-KL - - - -
Årets utbetalningar -730 - -730 -
Ränte- och basbeloppsuppräkning 144 - 144 -
Ändringar av försäkringstekniska grunder - - - -
Övrig post 39 -5 387 39 -5 387
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring - - - -
Överfört till ordinarie beräkning, förtroendevalda - - - -
Nyintjänad PBF/PRF 624 - 624 -
Nyintjänad OPF-KL 27 - 27 -
Förändring av löneskatt 583 - 583 -

Summa *) 14 236 8 849 14 236 8 849
*) Hällefors kommun har under verksamhetsåret bytt pensionsbolag.
Detaljerade förändringar under verksamhetsåret går därmed inte att redovisa.
Uppgift om aktualiseringsgrad och visstidsförordnanden finns i not 28

Not 26 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 212 000 269 200 72 100 132 100
Nyupplåning under året 83 000 135 000 83 000 135 000
Inlösen av lån under året -24 400 -20 000 -23 000 -20 000
Amorteringar nästkommande år -1 400 -16 400 - -15 000
Bergslagens Räddningstjänst 5 415 5 077 5 415 5 077
VA-fond 2 220 708 2 220 708
Avfallsfond 7 546 5 621 7 546 5 621
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 2 740 2 740 2 740 2 740
Ack upplösning av investeringsbidrag -524 -687 -524 -687
Summa förutbetalda intäkter 2 216 2 053 2 216 2 053

Summa långfristiga skulder 286 597 381 259 149 497 245 559
Kreditgivare

Kommuninvest 269 200 384 200 132 100 247 100
Swedbank - - - -

Summa långfristiga skulder 269 200 384 200 132 100 247 100
Låneskuldens struktur

Andel lån med rörlig ränta - - 3,8% 2,0%

Låneskuldens struktur- förfallodatum
Andel lån 1-3 år - - 41,6% 10,1%
Andel lån på mellan 4-6 år - - 17,4% 29,5%
Andel lån på mellan 7 år eller längre - - 41,0% 60,4%

Summa - - 100,0% 100,0%
Koncerninformation angående låneskuldens struktur hänvisas till bolagets egen årsredovisning
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Koncern Koncern Kommun Kommun
2021 2022 2021 2022

Not 27 Kortfristiga skulder
Nästa års amorteringar - 16 400 - 15 000
Leverantörsskulder 29 029 25 165 21 734 21 226
Personalens källskatt 5 284 5 543 5 284 5 543
Arbetsgivaravgifter 6 252 6 674 6 252 6 674
Bergslagens Räddningtjänst, placerade medel 268 226 268 226
Kortfristig skuld till Samhällsbyggnad förbundet Bergslagen - - - -
Kortfristig skuld till koncernföretag - 0 37 082 26 072
Övriga kortfristiga skulder - 853 - -
Ej konterade int/kost IFO 175 -16 175 -16
Upplupna löner 21 358 18 933 21 358 18 933
Upplupna räntekostnader 219 644 219 644
Avgiftsbestämd Ålderspension 10 460 10 332 10 460 10 332
Löneskatt på avgiftbestämd Ålderspension 2 538 0 2 538 0
Förutbetald skatteintäkt och generella statsbidrag - - - -
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 59 961 46 819 48 558 39 356
Interimsskulder 31 55 31 55
Återstående medel från avvecklade fonder 540 493 540 493

Summa 136 115 132 121 154 499 144 538

Not 28 Ansvarsförbindelse för pensioner
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner 153 617 143 622 153 617 143 622
Ränte- och basbeloppsuppräkning 2 245 0 2 245 0
Ändringar av försäkringstekniska grunder - - - -
Pension till efterlevande - - - -
Årets utbetalningar -8 557 -7 801 -8 557 -7 801
Övrig post -2 914 3 834 -2 914 3 834
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring - - - -
Överfört till ordinarie beräkning, förtroendevalda - - - -
Nyintjänande, förtroendevalda 651 0 651 0
Förändring löneskatt -1 420 -1 376 -1 420 -1 376

Summa *) 143 622 138 279 143 622 138 279
*) Hällefors kommun har under verksamhetsåret bytt pensionsbolag.
Detaljerade förändringar under verksamhetsåret går därmed inte att redovisa.

Not 29 Borgensåtaganden
Hällefors Bostads AB - - 138 500 137 400
Övriga borgensåtaganden 346 343 346 343

Summa 346 343 138 846 137 743

Kommuninvest i Sverige AB 
Hällefors kommun har i februari 1993, §21 KF, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner som per 2022-12-31 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarns respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hällefors kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 540 357 mkr och totala tillgångar till 537 006 mkr. Hällefors kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 418,4 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 415,4 mkr.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Koncern Koncern Kommun Kommun

2021 2022 2021 2022

Övriga upplysningar om pensioner
Antal visstidsförordnanden
Politiker 0 0 0 0
Tjänstemän 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Aktualiseringsgrad 93,0% 99,0% 93,0% 99,0%

Överskottsfond hos KPA Pensionsförsäkring AB
År 2003 beslutade kommunen att teckna försäkringsavtal avseende partiell inlösen av pensionsutfästelse med 12,0 mkr och
år 2011 tecknade kommunen en partiell inlösen av pensionsutfästelse med 0,6 mkr. Under år 2019 beslöt Hällefors
kommun att teckna försäkring av förmånsbestämd ålderspension enligt beslut KS 2019-04-02 § 79,
dnr KS 19/00070 och dnr KS 19/00135. Årliga inbetalningar sker enligt detta försäkringsavtal.
Försäkringen benämns överskottsfond och finns hos KPA Pensionsförsäkring AB.

Ingående kapital 40 078 41 483 40 078 41 483
Inbetalda ålderspensions- och indexeringspremier 1 274 5 044 1 274 5 044
Avkastning 2 404 -2 368 2 404 -2 368
Avkastningsskatt -32 -32 -32 -32
Avgifter -262 -311 -262 -311
Utbetalda pensioner -1 582 -1 589 -1 582 -1 589
Flytt av kapital - - - -
Överfört från försäkringarna till överskottsfonden -264 -120 -264 -120
Övrigt -133 25 -133 25
Utgående kapital 41 483 42 132 41 483 42 132

Kommuninvest i Sverige AB 
Hällefors kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2022-12-31 till 7 629 000 kronor.

- varav ursprungligt insatskapital 251
- varav årlig insats 5 623
- varav särskild insats inbetald år 2015 284
- varav insatsemission 84
- varav obligatorisk medlemsinsats 2021 694
- varav obligatorisk medlemsinsats 2022 693
Utgående insatskapital 2021-12-31 7 629

Hällefors kommuns totala överinsats i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2021-12-31 till 0 kronor.

Tecknade leasingavtal
I verksamhetens kostnader ingår tecknade leasingavtal inklusive service för 2020 och framåt.

2020 2021 2022 Rest
Bilar 1 745 1 886 1 919 3 318
Summa 1 745 1 886 1 919 3 318

- 55 -



    - 56 - 
 

Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt 
god redovisningssed, och följer kommunens redovisningsreglemente. Redovisningen bygger även på 
anvisningar och riktlinjer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 
 
Redovisningsmodell 
I redovisningsmodellen ingår: 
• Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital. 
• Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. 
• Kassaflödesanalys som visar hur verksamheten har finansierats. 
• Driftredovisning som, per nämnd/styrelse, redovisar utfall mot budget. 
• Investeringsredovisning som, per nämnd/styrelse, redovisar årets nettoinvesteringar. 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster tas upp som not 3 i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas 
poster som är sällan förekommande. 
 
Tillgångar/intäkter 
Skatteintäkter har enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning hänförts till det 
räkenskapsår då skatteintäkten fastställs och beloppet för slutavräkning är känd. Slutavräkningen för år 
2021 (korrigering) och 2022 har räknats fram med hjälp av Sveriges kommuner och regioners beräk-
ningsmodell ”skatter och bidrag”.  
 
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall 
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.  
 
Statsbidrag för bl a social omsorg har periodiserats i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag. 
Avskrivningar sker således inte på tillgångarnas bidragsfinansierade del.  
 
Omsättningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet om detta är lägre. 
 
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Komponentavskrivning 
på materiella anläggningstillgångar tillämpas fullt ut i kommunens redovisning från år 2018.  
Som anläggningstillgång räknas tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp  
(48300 kronor år 2022) exklusive moms och har en livslängd överstigande tre år. Avskrivningar 
beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark och pågående investeringsprojekt.  
 
Huvudsakligen tillämpas följande livslängder: 
 

Fastigheter   
Byggnader 
Markvärde - 
Stomme, grund 80 år 
Yttertak, fasad, fönster, dörrar 30 år 
Stomkomplettering, inredning 20 år 
Inre samt yttre ytskikt 20 år 
Installationer; el, rör, ventilation, hiss, kyla 25 år 
Vitvaror 15 år 
Tekniska installationer 15 år 
Markanläggningar  

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

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

 
Nominell metod används vid beräkning av avskrivningar (linjär avskrivning på ursprungligt 
anskaffningsvärde). Avskrivning sker från och med månaden efter anskaffningen tas i bruk. 
 
Skulder/kostnader 
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 
 
Sociala avgifter har bokförts som procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löne-
redovisningen. 
 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak 
skuldbokförts och belastat årets redovisning. 
 
Semesterlöneskuld inklusive okompenserad övertid bokförs som en kortfristig skuld och finns i not 27 
rad Upplupna löner. Ändrad redovisningsprincip har gjorts från och med 2013 års bokslut vad gäller 
tidpunkten för avstämning av skulden. Den nya avstämningstidpunkten är efter lönekörning i 
december månad innevarande år. Tidigare hade kommunen avstämningstidpunkt efter lönekörningen i 
januari månad kommande år. 
 
Kostnadsräntor hörande till redovisningsåret men där betalning skett efter årsskiftet har skuldbokförts. 
 
Kapitalkostnaderna omfattas av internränta och avskrivning. I den interna redovisningen belastas 
verksamheterna med intern ränta. Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen 
under 2022 var 1,00 procent. Intern ränta bokförs månadsvis. För nyinvesteringar beräknas intern ränta 
från och med månaden som anskaffningen tas i bruk. 
 
Pensionsskulden har upptagits till beräknat värde enligt Skandias beräkningar. Pensionsåtagande som 
avser tid från och med år 1998 redovisas som avsättning. Åtagande som avser tid före år 1998 redo-
visas som ansvarsförbindelse. Årets nyintjänade pensioner inklusive särskild löneskatt redovisas som 
en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning på balansräkningen. Ändrad redovisningsprincip 
har gjorts från och med 2011 års bokslut vad gäller avsättning av löneskatt på innevarade års 
ålderspension. Detta framgår av not 27.  Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning 
har särskild löneskatt på pensionsskulden redovisats som en avsättning på balansräkningen. 
Räntedelen redovisas bland pensionsskuldsförändringen.  
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Pensionsåtaganden 
Pensionsåtaganden skall enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att: 
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i 

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

Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.  
 
I samtliga belopp ingår löneskatt. 
 
Sammanställd redovisning 
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala 
ekonomiska ställning och åtaganden. Den omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen 
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företags-
form.  
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med för-
värvsmetoden avses att kommunens bokförda värden i aktier i dotterbolagen har eliminerats mot 
dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den 
ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har 
tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse, avseende intäkter och 
kostnader samt fodringar och skulder, har eliminerats. 
 
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga aktiebolag i vilka Hällefors kommun, direkt eller 
indirekt, har ett röstetal på minst 20 procent. Detta följer årsredovisningslagens definition av 
betydande inflytande (1 kap, 5 §). ”Med kommunal koncernföretag anses i denna lag en juridisk 
person över vars verksamhet, mål och strategier kommuner eller landsting har ett varaktigt betydande 
inflytande. Kommuner eller landsting kan utöva ett sådant inflytande själva eller tillsammans med ett 
eller flera kommunala koncernföretag. Betydande inflytande ska anses finnas vid ett innehav av minst 
tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat framgår av 
omständigheterna. Om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen ändå anses vara ett 
kommunalt koncernföretag om den har särskild betydelse för kommunens eller landstingets 
verksamhet eller ekonomi.” 
 
Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras i vissa fall på icke fastställda bokslut, dock 
har de granskats av revisorerna i respektive bolag.  
 
Donationer – Gåvor och stiftelser 
Stiftelselagen gäller för donationsförvaltningen. Donationer klassificeras antingen som gåvor eller 
stiftelser. Gåvorna ingår ej i kommunens redovisning. Stiftelserna är självständiga juridiska personer 
med Hällefors kommun som förvaltare. Vid utgången av år 2021 förvaltar Hällefors kommun  
tre sådana stiftelser. Större delen av tillgångarna i stiftelserna är avsedda att användas inom sociala och 
kulturella ändamål. Under år 2022 har 94 tusen kronor delats ut enligt donationernas syften. 
Stiftelsernas tillgångar är vid 2022 års utgång bokförda till 8,6 miljoner kronor. 



Driftredovisning 2021 (belopp i tkr)
Brutto- Brutto- Netto-

intäkt kostnad kostnad
2021 2021 2021

Politisk verksamhet 0 5 549 5 549
Infrastruktur, skydd m m 988 30 799 29 811

plan och bygglovsverksamhet 78 2 517 2 439
näringslivsbefrämande åtgärder 31 2 505 2 474

turism 12 478 466
gator, vägar, parker, utemiljö 52 13 409 13 357

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 0 2 661 2 661
räddningstjänst och krisberedskap 815 9 229 8 414

Kultur och fritid 2 444 26 554 24 110
kulturverksamhet 1 1 115 1 114

bibliotek 536 5 097 4 561
kulturskola 886 4 874 3 988

fritidsverksamhet 1 021 15 468 14 447
Pedagogisk verksamhet 39 243 207 181 167 938

förskola 8 159 46 770 38 611
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 19 914 105 795 85 881

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 5 959 38 336 32 377
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 4 900 8 211 3 311
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 15 4 843 4 828

gem adm pedagogisk verksamhet 296 3 226 2 930
Vård och omsorg 45 882 250 884 205 002

vård och omsorg om de äldre 22 510 141 596 119 086
öppen verksamhet 365 4 250 3 885

insatser enligt LSS och LASS 17 356 56 421 39 065
färdtjänst 0 1 763 1 763

adm individ och familjeomsorg 3 2 475 2 472
missbruksvård och övrig vuxenvård 916 9 789 8 873

barn och ungdomsvård 1 814 13 236 11 422
ekonomisk bistånd och familjerätt 1 881 15 270 13 389

gem adm vård och omsorg 1 037 6 084 5 047
Flyktingmottagande 6 019 7 311 1 292
Arbetsmarknadsåtgärder 8 776 11 074 2 298
Affärsverksamhet 5 469 5 978 509
Gemensamma lokaler 20 399 27 128 6 729
Gemensam administration 9 554 36 028 26 474
Kostverksamhet 9 398 9 281 -117
Planeringsreserv 0 0 0
Central lönepott 0 0 0
Intern ränta 3 277 0 -3 277
Pensionskostnader 93 6 798 6 705
Summa 151 542 624 565 473 023
Summa kommunstyrelse 151 542 622 827 471 285
Summa kommunfullmäktige 0 1 571 1 571
Summa myndighetssnämnd 0 167 167
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Driftredovisning budget (belopp i tkr)
Brutto- Brutto- Netto-

intäkt kostnad kostnad
2022 2022 2022

Politisk verksamhet 160 8 874 8 714
Infrastruktur, skydd m m 1 109 32 976 31 867

plan och bygglovsverksamhet 0 3 111 3 111
näringslivsbefrämande åtgärder 107 4 010 3 903

turism 0 424 424
gator, vägar, parker, utemiljö 10 13 439 13 429

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 0 2 594 2 594
räddningstjänst och krisberedskap 992 9 398 8 406

Kultur och fritid 2 285 23 472 21 187
kulturverksamhet 4 2 299 2 295

bibliotek 430 4 455 4 025
kulturskola 1 000 5 857 4 857

fritidsverksamhet 851 10 861 10 010
Pedagogisk verksamhet 32 088 215 084 182 996

förskola 4 953 47 823 42 870
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 18 212 110 394 92 182

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 6 749 38 868 32 119
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 2 168 9 377 7 209
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 6 5 115 5 109

gem adm pedagogisk verksamhet 0 3 507 3 507
Vård och omsorg 38 284 266 564 228 280

vård och omsorg om de äldre 21 592 152 245 130 653
öppen verksamhet 232 4 258 4 026

insatser enligt LSS och LASS 15 422 57 692 42 270
färdtjänst 0 2 000 2 000

 adm individ och familjeomsorg 500 3 221 2 721
missbruksvård och övrig vuxenvård 90 6 949 6 859

barn och ungdomsvård 0 12 064 12 064
ekonomisk bistånd och familjerätt 0 16 774 16 774

gem adm vård och omsorg 448 11 361 10 913
Flyktingmottagande 6 293 6 922 629
Arbetsmarknad 8 068 10 207 2 139
Affärsverksamhet 5 964 6 518 554
Gemensamma lokaler 28 048 28 499 451
Gemensam verksamhet 9 443 38 848 29 405
Kostverksamhet 9 049 9 508 459
Centralt löneutrymme 0 2 282 2 282
Planeringsreserv 0 10 10
Intern ränta 3 576 5 -3 571
Pensionskostnader 0 12 645 12 645
Summa 144 367 662 414 518 047
Summa kommunstyrelse 144 207 659 488 515 281
Summa kommunfullmäktige 0 2 151 2 151
Summa myndighetssnämnd 0 265 265
Summa valnämnd 160 510 350
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Driftredovisning 2022 (belopp i tkr)
Brutto- Brutto- Netto- Avvikelse

intäkt kostnad kostnad Nettokostnad
2022 2022 2022 Budget-2022

Politisk verksamhet 5 6 426 6 421 2 293
Infrastruktur, skydd m m 1 457 34 524 33 067 -1 200

plan och bygglovsverksamhet 199 4 638 4 439 -1 328
näringslivsbefrämande åtgärder 44 2 378 2 334 1 569

turism 65 623 558 -134
gator, vägar, parker, utemiljö 51 15 158 15 107 -1 678

miljö- & hälsoskydd, miljö, hälsa, hållbar utv 0 2 685 2 685 -91
räddningstjänst och krisberedskap 1 098 9 042 7 944 462

Kultur och fritid 3 215 43 095 39 880 -18 693
kulturverksamhet 3 985 982 1 313

bibliotek 656 5 038 4 382 -357
kulturskola 1 603 5 297 3 694 1 163

fritidsverksamhet 953 31 775 30 822 -20 812
Pedagogisk verksamhet 35 466 216 933 181 467 1 529

förskola 8 083 49 736 41 653 1 217
grundskola inkl grundsärsk, förskoleklass och fritids 18 961 111 212 92 251 -69

gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 4 861 39 539 34 678 -2 559
kommunal vuxenutbildning inkl särvux SFI 3 522 8 431 4 909 2 300
gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI 27 4 928 4 901 208

gem adm pedagogisk verksamhet 12 3 087 3 075 432
Vård och omsorg 52 774 261 642 208 868 19 412

vård och omsorg om de äldre 26 228 152 535 126 307 4 346
öppen verksamhet 309 4 516 4 207 -181

insatser enligt LSS och LASS 21 578 57 333 35 755 6 515
färdtjänst 0 2 164 2 164 -164

adm individ och familjeomsorg 247 2 182 1 935 786
missbruksvård och övrig vuxenvård 563 10 731 10 168 -3 309

barn och ungdomsvård 500 12 726 12 226 -162
ekonomisk bistånd och familjerätt 352 13 342 12 990 3 784

gem adm vård och omsorg 2 997 6 113 3 116 7 797
Flyktingmottagande 2 466 4 063 1 597 -968
Arbetsmarknadsåtgärder 5 929 8 723 2 794 -655
Affärsverksamhet 5 742 6 252 510 44
Gemensamma lokaler 25 071 32 985 7 914 -7 463
Gemensam administration 5 573 33 357 27 784 1 621
Kostverksamhet 9 518 9 275 -243 702
Planeringsreserv 0 0 0 2 282
Central lönepott 0 0 0 10
Intern ränta 3 243 0 -3 243 -328
Pensionskostnader 0 5 270 5 270 7 375
Summa 150 459 662 545 512 086 5 961
Summa kommunstyrelse 150 459 660 573 510 114 5 167
Summa kommunfullmäktige 0 1 559 1 559 592
Summa myndighetssnämnd 0 162 162 103
Summa valnämnd 0 251 251 99
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Förklaringar till driftredovisning 
 
Politisk verksamhet 
 
Verksamheten avser all politisk verksamhet i kommunen och stöd till politiska partier. Dessutom 
administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, så som kommunsekre-
terare och utskottssekreterare. Här ingår även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyn-
darverksamhet. Verksamheten omfattas även av kommunens förtroendevalda kommunrevisorer och 
för anlitande av revisionskonsult. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som 
är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styr-
ning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommu-
nens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommu-
nens bolag.  
 
Kommunfullmäktige har under året haft en fast beredning i form av valberedningen. Kommunstyrel-
sen har under perioden berett ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen fungerar som bered-
ningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer uppdrag inom de områ-
den kommunstyrelsen handhar genom sitt reglemente. Inom kommunstyrelsen finns två utskott som 
ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrel-
sens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäkti-
ges uppdrag. 
 
Förvaltningen har under året bistått kommunfullmäktiges utsedda representanter med administrativt 
stöd utifrån den medborgarundersökning som genomförds under hösten 2021. Arbetet har lett till ett 
antal beredande förslag som landat som ärenden för politisk behandling.  
 
Under året har förvaltningen bistått valnämnden med förberedelse och genomförande för de allmänna 
val som hålls 2022. Det handlar om träffar, kurser och olika typer av utbildningar, där förvaltningen 
deltagit eller själva arrangerat.  
 
Totalt redovisar den politiska verksamheten ett överskott på 2,3 miljoner kronor, där 1,0 miljoner 
kronor direkt går att härleda till överskott för arvoden och sammanträdesersättningar. Totala 
nettokostnaden uppgår till 6,4 miljoner kronor och innebär en ökning med 16 procent mot föregående 
år. 
 
Infrastruktur, skydd m m  
 
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens plan- och bygglovsverksamhet, närings-
livsfrämjande åtgärder, turism, gator, vägar, parker, utemiljö, miljö- & hälsoskydd, miljö och hälsa, 
hållbar utveckling, räddningstjänst och krisberedskap.  
 
Under året har kommunen tillsammans med kommunerna i norra Örebro län slutfört utredningen 
omkring Samhällsbyggnad Bergslagen framtida utformning. Utredningen har bland annat kommit 
fram att förbundet ska läggas ner, vilket resulterat i att alla fyra medlemskommuner beslutat att verk-
ställa från årsskiftet 2022/2023. Det har även under året arbetats med en ny finansieringsmodell byggd 
på anpassade principer för respektive verksamhet samt förslag på nya styrdokument som stödjer 
styrningen med den nya finansieringsmodellen. Som ett led i detta har tid lagts på förberedelse av 
mottagande av verksamheterna grönyteskötsel inklusive kommunala lekplatser och skogsförvaltning 
som övertas från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen då det under året beslutats att 
verksamheterna ska återtas av kommunen från årsskiftet 2022/2023. 
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I kommunens arbete kring de strategiska dokument som kommunen behöver ha för utvecklingen har 
kommunen har ett flertal riktningar framkommit under året. Förutom de planer som är beställda så 
som vindbruksplan, detaljplaner, områdesbestämmelser, så kommer även större satsningar på vatten 
och avlopp att vara nödvändiga kommande 10 års perioden.  
 
Under året har arbetet med att arbeta fram en ny detaljplan för centrum i Hällefors tätort fortgått. 
Bland annat har det tagits fram ett förslag på gestaltningsprogram som medborgarna fått haft syn-
punkter på genom medborgardialog.  
 
Inom infrastruktur är nu både förbifart Hjulsjö och gång- och cykelväg mellan Hällefors och 
Grythyttan under utförande av Trafikverket, vilket är två regionala mål. Medfinansieringsmedel för en 
ny gång- och cykelväg vid Basvägen från Riksväg 63 till Hurtigtorptes motionsanläggning är beviljade 
och projektet beräknas utföras under 2023.  
 
Förbättrad dialog och information mellan kommun och näringsliv är ett fokusområde i 
handlingsplanen för företagsklimat där kommunen genomfört ett antal aktiviteter under året för att öka 
dialogen och informationen. Ett drygt trettiotal företagsbesök och träffar för dialog i olika former har 
genomförts under året. Företagsfrukost har genomförts och höstuppstart inleddes den 31 augusti som 
sedan under hösten skedde en gång per månad. Kommunstyrelsens ledamöter har genomfört två 
företagsbesök under perioden i samband med styrelsens beredningstid i maj och juni.  
 
Näringslivsrådet har träffats för en nystart efter pandemin där nästa kliv gällande näringslivsarbetet 
diskuterades. En två-dagars-träff med framtagande av handlingsplan genomfördes 16 till 17 maj. Dia-
logmöte mellan kommun och LRF-föreningarna i kommunen har ägt rum samt med företagare och 
politiker rörande centrumutveckling i Hällefors tätort. 
 
Nätverksträff för besöksnäringsföretag inom kommun har hållits där ett tiotal företag och aktörer inom 
näringen träffades för att diskutera samarbete och gemensam utveckling inför sommarsäsongen 
 
Regelbunden information till kommunens företag i form av Näringslivsnytt, som ges ut sex till tio 
gånger per år, har distribuerats till företagen under året. Kommunbladet, som distribueras till alla 
hushåll i kommunen fyra gånger per år innehållande information om vad som är aktuellt i kommunen, 
har getts ut under året. 
 
Ett annat fokusområde är kompetensförsörjning där kommunen tillsammans med företagen försöker 
identifiera gemensamma utmaningar där samverkan kan lösa viktiga delar i 
kompetensförsörjningspusslet. Ett första steg har tagits för att tillsammans med näringsliv, 
bostadsbolag och kommunen kunna erbjuda praktikplatser för elever på yrkesutbildningar i länet att 
kunna genomföra praktik på företag i Hällefors boende i samband med praktik. Detta för att 
möjliggöra för elever utan anknytning till Hällefors att kunna genomföra praktik på företag i 
kommunen. Arbetet kommer att fortsätta under 2023 och planen är att kunna börja marknadsföra 
”Praktik-all-inclusive” under 2023.  
 
I dialog med företagen har framkommit behov av tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Många industriföretag har påtalat behovet av barnomsorg för skiftarbetande föräldrar. Politiskt beslut 
om att införa barnomsorg på OB-tid togs under 2022 och kommer att införas under år 2023. 
 
Bevakningen av utbyggnad för bredband med hög övergångskapacitet (fiber) sker löpande med kon-
takter med marknaden och samordning med Regionförbundet, Länsstyrelsen och närliggande kommu-
ner. Under våren har två bredbandsprojekt slutförts som berör Kärvingeborn och västra 
Sörälgen/Kullbergstorp.  
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Utfallet för infrastruktur, skydd m m uppgår till 33,1 miljoner kronor och innebär en utökning av 
nettokostnaderna med 7 procent i jämförelse mot föregående år. Sammantaget uppvisar verksamheten 
ett underskott med 1,2 miljoner kronor i jämförelse mot budget och främsta orsaken är dels ökade 
kostnader för gatusidan där både vinterväghållningen och elkostnaderna blivit 1,6 miljoner kronor 
högre än budgeterat och dels högre kostnader för tomma lokaler i f d vård och omsorgsboendet 
Björkhaga med 1,1 miljoner kronor. Däremot uppvisar kommunstyrelsens strategimedel ett överskott 
på 1,0 miljoner kronor som inte nyttjats under året.   
 
Fritid och kultur 
 
Verksamheten avser alla driftskostnader inom kommunens kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola 
och fritidsverksamhet. 
 
Inom kulturverksamheten finns främst biblioteket, bidrag till studieförbund och amatörkultur samt 
konst och reparationer. Kulturskolan består av den frivilliga undervisningen. Fritidsverksamheten av-
ser fritidsklubbarna Valhalla och Lilla Kvarn samt föreningsbidrag och kommunens idrotts- och fri-
tidsanläggningar såsom idrottsplatser och sporthallar.  
 
Hällefors är utsedd till danskommun under tiden september 2021 till september 2023. I uppdraget in-
går det att arrangera residens, dansföreställningar, workshops, publiksamtal eller annan dansrelaterad 
verksamhet utförd av professionella danskonstnärer. Kulturskolan har arrangerat dansföreställningen 
Jaguaren för alla barn från 5 år upp till åk 2. Petricore Movement hade dansresidens i Hällefors i Juni, 
inkluderat workshops för kulturskolans danselever och under hösten arrangerades dansföreställningen 
Brodera mera för alla elever i åk 3. Kommunen har tackat ja till Dansplattform Örebro län från hösten 
2023 som innebär att kommunen i framtiden kan ta emot professionella dansare till Hällefors.  
 
Kulturskolan har planterat för genomförandet av #Taggad2023 och arbetet görs i samarbete med 
Bredsjö kulturkooperativ. Det är ett kulturarrangemang med syfte att synliggöra kulturverksamhet och 
fånga upp intresse. Skapa mötesplatser för alla. Där målet är att fler barn och ungdomar utövar kultur 
och ett utökat kulturutbud i kommunen.  
 
Under sommaren genomförde kulturskolan sommarlovsaktiviteter som gjorde att verksamheten mötte 
barn som aldrig tidigare varit i kontakt med kulturskolan. Vinterföreställningen och Vårskrik har 
genomförts och familjecentralen har varit på plats i kulturskolans lokaler under hösten. Med hjälp av 
medel från kulturrådet har kommunen försökt att få igång ytterligare kurser inom bild och form, 
grafisk formgivning, återbruk/upcykling/redesign samt textildesign.  
 
Folkbiblioteket har erbjudit en varierad programverksamhet under året. I utställningslokalen har 20 
publika evenemang för såväl barn som vuxna genomförts. Därutöver har det varit tolv konstut-
ställningar, som till mestadels har varit producerat av lokala konstnärer, bland annat ställde 
Hälleforskonstnären Gerd Göran ut sin utställning Mångfald i maj. Utöver konstutställningar har det 
varit tre författarbesök, tre barnteatrar, en poesikväll, en föreläsning, fem lunchkonserter samt 
barnpyssel. Ambitionen har varit att visa upp en bred verksamhet för att locka nya målgrupper till 
biblioteket och få dem att återkomma. ”Runda bordet” samtal mellan kommunen och RF-SISU 
Örebros förtroendevalda och tjänstepersoner om flickors förutsättningar till idrott i kommunen 
genomfördes i samband med utställningen ”Kvinnors idrott”. 
 
Biblioteket har genomfört Ipad-kurser för seniorer på Grythyttans bibliotek under våren och följdes av 
med en fortsättningskurs under hösten. Biblioteket startade upp Share reading (en typ av läsecirkel) i 
Hällefors för vuxna under våren som fortsatt under hösten. Via projektmedel från Kulturrådet har en 
bibliotekspedagog från och med 1 februari 2022, som kraftsamlar på barn- och föräldragruppen, 
kunnat anställas och verksamheten har erbjudit sagostunder för de minsta både i Grythyttan och i 
Hällefors.  
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Under året har verkställigheten av byggande av ett badhus i Hällefors tätort vid Hällevi idrottsplats 
pågått. Badhuset blir en ny mötesplats för motions- och skolsim och kommer förhoppningsvis att öka 
samarbetet mellan föreningsverksamheten på idrottsplatsen och beräknas stå klart i början av 2023. 
Arbete pågår parallellt med att starta upp badhusverksamheten genom bland annat omvärldsspaning 
och diskussioner angående simundervisning inom kommunens pedagogiska verksamhet. Under hösten 
påbörjades ett samverkansprojekt med Hällefors Allmänna idrottsförening anläggande av en 
konstgräsplan som kommer att vara klar under våren 2023. 
 
Arbete med att utveckla former för föreningsmöten har pågått och har lett till att föreningsrådet 
numera förläggs ute hos föreningslivet som även möjliggör att föreningar får presentera sin verksam-
het.  
 
Sportlovsaktiviteter har genomförts under våren och kommunens verksamheteter utökade sitt utbud då 
det inte finns några lovpengar att söka för föreningslivet för att kunna erbjuda aktiviteter. Folkbiblio-
teket, bowlinghallen och kulturskolan har erbjudit verksamheter och åtta föreningar har fått stöd för 
olika aktiviteter. Kulturskolan har genomfört dagläger, sommarkulturskola och sommarlovsorkestern, 
där cirka 430 elever har medverkat.  
 
Samarbetet med besöksnäringen och turismen har genererat i flera utvecklingsdelar. Fler ljudguider är 
nu klara. Bland annat för guidning i 50-tals lägenheterna och en berättelse om Krokbornsparken. 
Befintliga ljudguiden om Hällefors, utanför biblioteket, är uppdaterad. LONA projektet i Björskogsnäs 
med ljudguider och informationsskyltar längs vägen och ny entréskylt är något försenat som följd av 
pandemin men står klar i september med invigning i maj 2023. 
 
LONA-projektet, i samverkan med destination Bergslagen, innebär att ljudguider och informations-
skyltar längs vägen och ny entréskylt kommer att stå klart i september 2022 och gör att Björskogsnäs 
kultur- och naturinformationen kan utvecklas. Under perioden har kommunen startat upp samarbetet 
mellan Folkuniversitetet och kommunen odlingscirklar i Sinnenas och minnenas park. Ytterligare 
odlingsplatser efterfrågas av föreningslivet. 
 
Nettokostnaden för fritid och kultur redovisas till 39,9 miljoner kronor och visar ett underskott på  
18,7 miljoner kronor i jämförelse med budget. Främsta orsaken till underskottet är driftkostnader som 
uppstått i samband med badhusbyggnationen och konstgräsanläggningen. Totalt handlar det om 
obudgeterade kostnader med 17,2 miljoner kronor. Inom badhusprojektet handlar det om de 
merkostnader som uppstod p g a sanering av området, föreningar samt åtgärder för mycket underhåll 
på området inte genomförts under årens lopp. För konstgräsanläggningen handlar det dels om sanering 
av området som kommunen var ansvarig för att hantera innan arbetet kunde påbörjas, och dels 
kommunens andel som inte finansierades av allmänna arvsfonden.  
 
Kulturskolan redovisar ett överskott med 1,3 miljoner kronor och beror på att verksamheten erhållit 
mer riktade statsbidrag än budgeterat samt att verksamheten eftersträvar att kostnadseffektiva.    
 
Pedagogisk verksamhet 
 
Under året har kommunen erhållit riktade statsbidrag från Skolverket på sammantaget 17,7 miljoner 
kronor och innebär en minskning med 8 procent i förhållande till föregående år. Dessutom har peda-
gogiska verksamheten erhållit totalt 4,9 miljoner kronor i bidrag för asylsökande och nyanlända, vilket 
är minskning med 2 procent mot föregående år. Kommunen har under året erhållit riktade statsbidrag 
på totalt 1,1 miljoner kronor för ersättning för höga sjuklönekostnader p g a covid-19 inom 
pedagogiska verksamheten.   
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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. Förskolan 
har idag cirka 250 barn i kommunal verksamheten, och 50 barn i privat regi, vilket är en minskning i 
förhållande till barnantalet under våren. Barnafödandet har minskat i kommunen vilket påverkar 
verksamheten.  
   
Under året har Grythyttans förskoleavdelningar utvecklats genom att en gård blivit större och en 
avdelning har erhållit ett uteförråd. Tre pedagoger har under året genomfört mentorsutbildning och 
varit mentorer åt nyanställda förskollärare. 
 
Familjecentralsliknande verksamhet har bedrivits under maj till juni vid Lindholmstorpet, som är kom-
munens fastighet, och under hösten har familjecentralen haft sin placering i kulturskolans lokaler.  
 
Nettokostnaden för förskolan uppgår till 41,7 miljoner kronor, vilket är en utökning med 8 procent i i 
jämförelse mot föregående år. I förhållande till budgetering är det ett överskott med 1,2 miljoner 
kronor. Orsaken till överskottet är dels att kostnaderna kunnat hållas ner då verksamheten inte tillsatt 
lika mycket vikarier vid personalens frånvaro, och det har varit genomförbart när barnantalet varit lågt 
med anledning av frånvaro och dels att verksamheten erhåller mer riktade statsbidrag än beräknat. 
Kommunen har under året erhållit riktade statsbidrag inom förskolan på 3,0 miljoner kronor för 2022 
avseende minskade barngrupper i förskolan och kvalitetssäkrande åtgärder och maxtaxa i förskolan. 
Dessutom har förskoleverksamheten erhållit 0,2 miljoner kronor i bidrag för asylsökande under året, 
vilket är en minskning med 33 procent mot föregående år. Slutligen har verksamheten erhållit 0,5 
miljoner kronor avseende ersättning för höga sjuklönekostnader p g a covid-19 som inte varit 
budgeterade. 
 
Fritidshem/förskoleklass/grundskola/grundsärskola 
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig 
till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksam-
heten. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskola, grundsärskolan och 
sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera 
eleverna utveckling och lärande samt erbjuda dem ett en meningsfull fritid och rekreation. Utbild-
ningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov. Fritidshemmen ska främja allsidiga kontakter 
och social gemenskap. Förskoleklass obligatorisk verksamhet (skolplikt från höstterminen då barnet 
fyller 6 år). Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar per läsår.  
 
I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem vad gäller både lokal och 
verksamhet. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för 
fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskole-
klassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 
 
I kommunen finns två grundskolor åk 1 till 9: Grythyttans skola (F-6) och Klockarhagsskolan (F-9) i 
Hällefors tätort. Grundsärskolan är integrerad i grundskolan. Under vårterminen har kommunen haft 
753 grundskoleelever och under hösten uppgår elevantalet till 743 elever inklusive grundsärskola. 
Inom fritidshemsverksamheten är det inskrivet i genomsnitt 47,6 barn per avdelning som kan jämföras 
mot rikets som uppgår till 35,7 barn per avdelning. Totalt finns det idag 218 inskrivna barn i kommu-
nens fritidsverksamhet, vilket är en mer än föregående hösttermin.   
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Verksamheten erbjuder idag styrda rastaktiviteter på i stort sett samtliga raster. Kommunens rastpeda-
goger deltar i projektet Rörelsesatsningen i skolan som anordnas genom SISU. Även vissa elever har 
deltagit i en utbildning som bidrar till att öka elevernas delaktighet i rastverksamheten. För att fortsätta 
att utveckla de styrda rastaktiviteterna behövs inspiration och kunskap, vilket denna utbildning bidrar 
med. Från vecka 45 har eleverna på högstadiet fått lämna in sina telefoner på morgonen och fått dem 
åter efter skoldagens slut. Detta för att det framkommit i trygghetintervjuer att elever är oroliga för att 
bli filmade på raster och i omklädningsrum. Även fusk förkom där uppgifter på prov fotades och 
delades. På grund av att eleverna inte har telefoner på sina raster, har skolan köpt in ett större antal 
sällskapsspel som eleverna får låna. Det har även visats film i storrummen. Detta har lett till högre 
ljudnivå på rasterna, men personalen ser att eleverna använder spelen och i större utsträckning talar 
med varandra.  
 
Verksamheten har idag många elever med diagnosticerad Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) eller elever med symptom. Det finns ett stort behov av en tydliggörande pedagogik, tydlig 
struktur och särskilda anpassningar. Ett arbete med att NPF- anpassa verksamheten och ordna tillgäng-
liga lärmiljöer har fortgått i samarbete med elevhälsan. Att NPF- anpassa undervisningen innebär att 
kommunen tillmötesgår elevers behov och skapar förutsättningar för att de ska nå kunskapskraven. 
Idag är alla klassrum NPF-anpassade.  
 
En fokusgrupp bestående av undervisande lärare i åk 1-6 har skapats för att ta reda på mer information 
samt sätta sig in i forskning om undervisning i matematik. Utgångspunkt för insatsen är metoden TRR 
- Tänka, resonera, räkna, vilken visat goda resultat. Deltagarna i fokusgruppen har deltagit i en heldags 
föreläsning i ämnet samt tillhörande diskussioner. En fortsättning är planerad och därefter implemen-
tering för resterande lärare. 
 
Alla undervisande lärare har deltagit i en utbildningsinsats gällande ledarskap i klassrummet. 
Utbildningsinsatsen har inneburit att lärarna läst litteratur och forskning inom området, samplanerat 
olika moment och därefter diskuterat hur genomförandet i klassrummet fungerat. Ett tydligt ledarskap 
skapar trygga elever som vet vad som förväntas av dem, vilket är en viktig del i att kunna tillgodogöra 
sig undervisningen. Utvärderingen visade att de flesta lärarna upplevde att deras ledarskap stärkts efter 
avslutad utbildningsinsats. 
 
Från och med höstterminen 2022 får grundskolan en ny läroplan, Lgr 22. Under vårterminen har en 
implementering av den nya läroplanens upplägg och innehåll påbörjats. Implementeringen fortsätter i 
höst och syftar till att förbereda lärarna för att kunna använda läroplanen. 
 
Lovskola har genomförts enligt Skollagen. Det har genomförts under sportlov samt påsklov. Verksam-
heten har även fortsatt bedriva läxhjälp/studiepass efter skoltid.  
 
Elevhälsans genomförande av suicidpreventionsprogrammet YAM (Youth Aware of Mental health) i 
årskurs 8 under hösten 2022, är under planering. En kurator ur elevhälsan har gått instruktörs-
utbildning och i samarbete med en person från kulturskolan, som kommer att gå samma utbildning, 
ska sen fem tillfällen per klass genomföras. I väntan på att denne person utbildas, kommer planering 
och genomförande av YAM att ske av kurator med hjälp av folkhälsostrateg, med uppdrag psykisk 
hälsa i norra länsdelen. 
 
Nettokostnaden för verksamheterna uppgår till 92,3 miljoner kronor och visar ett plus minus noll 
resultat i jämförelse med budget. I förhållande till föregående till föregående år har nettokostnaden 
ökat med 7 procent. Verksamheten har haft minskade lönekostnader mot budgeterat och beror på att 
verksamheten hanterar vakanta tjänster internt samt att obehöriga lärare har lägre lön. Kommunen har 
under året erhållit riktade statsbidrag inom grundskolans område för året på 16,4 miljoner kronor.  Av 
dessa avser 3,0 miljoner kronor bidrag för asylsökande och nyanlända under året, vilket är en 
minskning med 23procent mot föregående år. 
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Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Kommunen har två högskoleförberedande utbildningar Samhällsvetenskapliga programmet och Natur-
vetenskapliga programmet samt med tre yrkesutbildningar: Industritekniska programmet, Teknikpro-
grammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Gym-
nasiesärskola köps av annan kommun. Under vårterminen studerade 128 gymnasielever på Pihlskolan 
och under höstterminen är det 124 gymnasieelever. Under vårterminen fanns 16 elever i annan kom-
mun och under hösten är det cirka 13 elever.  
 
Ett studiebesök på en skola anpassad för elever inom autismspektrum har genomförts för delar av 
personalen för att kunna anpassa och förbättra skolans lärmiljöer för den elevgruppen.  
 
Under vårterminen har ett SKR-projekt inletts där målet är att fler elever ska fullfölja sin utbildning. I 
projektet samverkar skolan med socialtjänsten och vi försöker hitta en fungerande organisation och 
samverkansformer för KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Det är mycket viktigt att vi hittar ett 
fungerande samverkansformer som blir bestående och vi har kommit en god bit på väg gällande både 
förslag till organisation och samverkansformer, men förändringsarbetet behöver fortsätta även om 
projektet avslutas. 
 
Pihlskolans ansökan för att Teknikprogrammet ska ingå i Teknikcollege (TC) har godkänts, vilket ger 
större förutsättningar för att öka samverkansformerna med företagen. Skolans industritekniska pro-
gram ingår redan i TC. En utökad plan för samverkan med företagen är påbörjad tillsammans med 
främst Ovako och från termin höstterminen kommer eleverna på Teknikprogrammet att kunna genom-
föra delar av kurser på Ovako. 
 
Kontakter med Skolverket, företag och även med projektet Yrkestrainee (Handelskammaren) är 
knutna och tanken är att kommunen ska kunna starta gymnasial lärlinganställning (GLA) inom restau-
rang och livsmedel inom en överskådlig framtid. Både de lokala företagen och kommun är positiva 
och arbetar vidare för att kunna utveckla utbildningen. Det gäller ett par platser parallellt med den van-
liga utbildningen. Förhoppningen är att utbildningen ska bli mer attraktiv så att kommunen får fler 
sökande till programmet samtidigt som kompetensförsörjningen i kommunen ges bättre förutsätt-
ningar. I dagsläget återstår det sista med att få klart ett avtal gällande lön med restaurangbranschens 
fackförbund Visita och det förväntas bli klart under vårterminen 2023. Om det går igenom kan vi bli 
först i Sverige med att ha GLA för RL-programmet. 
 
Nettokostnaden för gymnasieskola och gymnasiesärskola uppgår till 34,7 miljoner kronor och innebär 
att verksamheten redovisar ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Anledningen till underskottet är 
främst minskade kostnader intäkter för interkommunal eleversättning från andra kommuner samt 
motsvarande kostnadsökning för eleversättningar till andra kommuner. I förhållande till föregående år 
har nettokostnaderna ökat med 8 procent. Verksamheter ser kontinuerligt över hur verksamheten kan 
effektivisera resursanvändningen och har sökt de bidrag som verksamheten har rätt att söka för att 
förbättra det ekonomiska läget. Kommunen har erhållit riktade statsbidrag inom gymnasieskolan på 
sammantaget 3,0 miljoner kronor för året. Av dessa avser 0,9 miljoner kronor i bidrag för asylsökande 
och nyanlända under året, vilket är en ökning med 29 procent mot föregående år. 
 
Kommunal vuxenutbildning 
Kommunen ansvarar för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskilt utbild-
ning för vuxna (särvux), svenska för invandrare (SFI) samt yrkesvux. Under vårterminen 2022 stude-
rade 149 komvuxelever på Pihlskolan och under höstterminen är det 124 komvuxelever, varav 43 ele-
ver läser SFI. I och med att kommunen har ett kontinuerligt intag på Komvux och SFI samt nya upp-
starter under löpande läsår gör det att elevantalet under året varierar.  
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Yrkesutbildningar inom barnskötare, industri, restaurang och livsmedel, äldreomsorgslyftet samt vård 
och omsorg för 34 elever som är pågående och som finansieras med både kommunala medel och 
statliga riktade bidrag. Sedan starten 2013 och till och med december 2022 har Pihlskolan utbildat 178 
elever inom vård och omsorg varav 81 stycken elever avbrutit utbildningen och har erhållit ett eller 
fler kurser.  
 
Det nya avtalet gällande vårdutbildningen och samverkan med Nora och Ljusnarsberg med gemensam 
anställd vårdlärare pågår sedan i augusti med lärtillfällen på Lärcentrum. Verksamheten upplever 
redan en är bättre kvalitet på vårdutbildningen och eleverna träffar lärare en gång per vecka mot 
tidigare enbart vid enstaka tillfällen. Det finns fortfarande en del organisatoriska delar kvar att 
utveckla eftersom allt är helt nytt. Kostnaden är ungefär densamma som kommunen har betalat 
tidigare. 
Nettokostnaden för kommunal vuxenutbildning slutar på totalt 4,9 miljoner kronor, vilket innebär ett 
överskott med 2,3 miljoner kronor. Den största anledningen är att kommunen erhållit mer riktade 
statsbidrag inom vuxenutbildningen än vad som budgeterats. I förhållande till föregående år har netto-
kostnaderna ökat med 48 procent. Verksamheter ser kontinuerligt över hur verksamheten kan 
effektivisera resursanvändningen och har sökt de bidrag som verksamheten har rätt att söka för att 
förbättra det ekonomiska läget. Kommunen har under året erhållit riktade statsbidrag inom vuxenut-
bildningen på sammantaget 0,8 miljoner kronor och är en minskning med 78 procent mot föregående 
år. 
 
Gemensamma kostnader för gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
Verksamheten utgör de gemensamma kostnader för verksamheternas lokaler så som lokalhyra, lokal-
vård.  Helårsutfallet för gemensamma kostnader uppgår till 4,9 miljoner kronor och innebär ett 
överskott med 0,2 miljoner kronor.    
 
Gemensam administration pedagogisk verksamhet 
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för pedagogisk verksamhet och verksamhets-
områdets datakostnader och vaktmästeri. Helårsutfallet för gemensam administration uppgår till 3,1 
miljoner kronor och innebär ett överskott med 0,4 miljoner kronor. Största orsaken till överskottet är 
att tjänsteperson är utlånad för badhusprojektet med 25 procent. 
 
Vård och omsorg 
 
Ett utvecklingsarbete kring ”Nära vård”-reformen har pågått under perioden i samverkan mellan kom-
mun och region där en större brukarfokus och där primärvården skall vara navet i framtidens hälso- 
och sjukvård, är fokusfrågor. I samverkan har en länsgemensam målbild tagits fram. Begreppet Nära 
vård handlar om att patienten ska få den vård som krävs i sin egen kommun. Reformen bygger på ett 
utvecklat samarbete mellan närsjukvården och kommunerna. Omställningen innebär att ett behov av 
alltfler och alltmer omfattande avancerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt rehabiliteringsinsatser 
ska ges där patienten befinner sig. 
 
Vård och omsorg om de äldre och öppen verksamhet 
Verksamheten utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av SoL 
och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insat-
serna omfattar vård och omsorg i särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i 
form av individuellt behovsprövad dagverksamhet. 
 
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst avser biståndsbeslutad 
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser 
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä 
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk 
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider. 
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Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörig-
vårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara 
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett sär-
skilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Insatsen kan 
innefatta bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid 
utanför den egna bostaden.  
 
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommu-
nen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL. 
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och 
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet 
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet 
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår. 
 
Kommunen har två vård- och omsorgsboende Fyrklövern och Gillersgården. Totalt handlar det om 90 
vårdplatser. Av dessa platser avser 7 platser kortidsplatser/växelvård. Dessutom finns en trygghets-
plats som är frivillig insats enligt HSL beslut och två avlastningsplatser. Behovet av plats prövas på 
begäran av den enskilde eller dennes närstående och beslutas av tjänstgörande sjuksköterska, dygnet 
runt.  
 
Kommunen har genomfört en större organisationsändring som innebär större självständighet för de 
respektive enheterna inom äldreomsorg samtidigt som en äldreomsorgschef och en 
verksamhetscontroller påbörjat sitt arbete. Tidigare centraliserade administratörerna/planerarna har 
placerats hos respektive enhetschef som innebär att enheterna är bemannade administrativt på 
vardagarna. Omställningen har dessutom lett till ökade samordningsresurser på helgerna. 
 
Verksamheten har planerat för en omställning i arbetet med myndighetsutövning gällande äldre-
omsorg. Omställningen påbörjades under hösten 2022 och kommer att innebära högre flexibilitet, 
effektivare nyttjande av resurser och högre delaktighet i utförandet av arbetet för baspersonal. 
Effekterna av effektiviseringen bedöms påverka resultatet i förvaltningen under 2023.  
 
Under våren har verksamheten i vård- och omsorgsboendet Nya Björkhaga avvecklats och istället har 
kommunen öppnat verksamhet i det nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården som slutförts av 
Länsgården. De nya lokalerna innebär att kommunen tillskapat ytterligare 10 nya platser. Utökning av 
antalet platser samt ändamålsenliga lokaler innebär en mer optimal verksamhet och skapar också ett 
mer attraktivt boende för den enskilde. Tre enheter är i dagsläget öppnade och en enhet kommer 
öppnas succesivt med strat 30 januari år 2023.  
 
Nybyggnation eller renovering av befintliga vård och omsorgboendet Fyrklövern för att öka 
attraktiviteten har hanterats av kommunstyrelsen under året och förvaltningen har fått i uppdrag att 
utarbeta ett lokalprogram för ett nytt vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har även fått uppdrag 
att teckna ett ombudsavtal med Länsgården gällande utarbetande av underlag inför beslut om 
upphandling av nytt vård- och omsorgsboende. 
 
Den största utmaningen, vid sidan av effektivt resursutnyttjande, är bristen på kompetens och brist på 
vikarier inom vården. Detta har inneburit stora utmaningar under sommaren med stundtals högt över-
tidsuttag och hård belastning på de vikarier som finns att tillgå. 
 
Nära vård kommer att vara ett utvecklingsområde över lång tid. Nya arbetssätt kräver ny kompetens. 
All legitimerad personal upparbetar och utvecklar arbetet kring planer. För sjuksköterskorna innebär 
det upplägg av individuella vårdplaner, covid-planer och palliativa planer. För Arbetsterapeuterna 
innebär det ett utvecklingsarbete kring rehabiliteringsplaner. Huvudsyftet är att göra patienten mer del-
aktig i sin hälso- och sjukvård och rehabilitering samt att tydliggöra och följa upp insatta åtgärder. För 
patienten innebär de strukturerade planerna att rätt insatser ges i rätt tid samt att en uppföljning utvär-
derar effekten av insatta åtgärder. 
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Hela rehabiliteringsverksamheten arbetar med att främja hälsa, förebygga sjukdom samt att bygga 
funktionsförmåga. Det ger ett friskare liv högre upp i åldrarna. Satsningen är helt i linje med målsätt-
ningen med primärvårdsreformen Nära vård. På individnivå är det en personlig vinst och ur ett sam-
hällsperspektiv är det högst ekonomiskt försvarbart. En äldre befolkning som är frisk och mår bra 
skapar bättre förutsättningar för minskat behov av hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Hälsa är en 
av de högst värderade aspekterna i livet. 
 
Samtliga läkemedelsförråd har försetts med kodlås. För patienterna innebär denna åtgärd en ökad pati-
entsäkerhet kring de läkemedel som finns ordinerade.  
 
En arbetsgrupp av finsktalande personal har startat, som bland annat ser över det framtida behovet av 
omsorg på finska. Arbetsgruppens mål är bland annat att skapa ett årshjul med teman som synliggör 
den finska kulturen med t ex traditionell finsk mat, bemärkelsedagar m m för kommunens finska 
omsorgstagare. 
 
Rehabundersköterskorna har under oktober startat upp en social verksamhet på Gillersgården, Syftet är 
att vårdtagaren ska få en meningsfull vardag, känna glädje och samhörighet. Vårdtagarna har uttryckt 
stor uppskattning för träffarna som sker en gång i veckan. Personal från boendeenheterna är 
behjälpliga och delaktiga i aktiviteterna, för att få en inblick i hur viktigt det är med en meningsfull 
vardag. Målsättningen är att varje dag ska vara meningsfull och ha ett innehåll utifrån de 
förutsättningar som finns för deltagande. 
 
Det har startats upp en odlingscirkel under våren i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro. Syftet är 
att cirkelledaren tillsammans med omsorgstagare och personal ska skapa en levande miljö i Sinnenas 
och Minnenas park, en blomsteräng. Samarbetet avslutades i september och planeras att återupptas 
under våren 2023. En gång i veckan erbjuds gymnastik i matsalen till de omsorgstagare som vill och 
orkar samt styrketräning en gång i veckan. Restaurangen på Björkhaga öppnades i maj månad efter att 
ha varit stängt i två år med en liten återinvigning. 
 
Antalet insatser för omsorgstagare inom hemsjukvården uppgår till 102 december 2022 och innebär att 
antalet insatser varit något högre under året i förhållande till föregående år. När det gäller öppna insat-
ser som hantera av arbetsterapeut har nivån ökat mot året, och uppvisar totalt 74 insatser december 
2022. Inom hemtjänsten finns det i juli månad 352 brukare inkluderat de brukare som enbart har larm, 
vilket är en ökning med 20 hemtjänsttagare.  
 
Nettokostnaden för äldreomsorgen redovisas till 130,0 miljoner kronor och visar ett överskott på  
4,1 miljoner kronor, och innebär att nettokostnaden ökat med 6 procent i förhållande till föregående år. 
Under året har omställningsarbetet fortsatt för att hitta en mer kostnadseffektiv bemanning inom 
främst hemtjänsten. Som stöd använder verksamheten en modell kallad Jotib som är ett stöd för att 
kunna se kopplingen mellan bemanning och ekonomi under hela året. Det syns tydligt att förändrat 
arbetssätt och planering med stöd av Jotib-modellen gett resultat i minskade kostnader inom delar av 
hemtjänsten. Verksamheten har mottagit mer riktade statsbidrag än vad som varit budgeterat. Slutligen 
har verksamheten erhållit 1,6 miljoner kronor avseende ersättning för höga sjuklönekostnader p g a 
covid-19. 
 
Insatser enligt LSS och LASS 
Verksamheten utgör insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Verksamheten utgörs av bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna enligt 9 
§ punkt 9 LSS. Dessutom ingår boende för barn och unga i form av familjehem.  
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Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 kapitlet SFB. Förvalt-
ningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för personlig assistens enligt SFB. Verksamheten 
utgör daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Inom detta område ingår också övriga insatser enligt 
LSS och exempel på detta är råd och stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, 
korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (9 § punkterna 1, 3, 
4, 5, 6 och 7). 
 
Kommunen har totalt 22 brukare i boende med särskilt service och 26 brukare i daglig verksamhet på 
Galaxen. Inom personlig assistans har kommunen 11 brukare och tre i extern regi.  
 
En stödpedagog och tre brukare har gått en studiecirkel tillsammans med bland annat de som arbetar 
med att starta upp Möjligheternas Hus (Lindholmstorpet) för att i framtiden kunna vara delaktiga i den 
verksamheten. 
 
I början av juni flyttade Socialpsykiatrin ut ur Galaxens lokaler, som är lokaler för daglig verksamhet 
och det har redan visat sig vara positivt, då brukarna fått en bättre och lugnare arbetsmiljö. 1 juni 
firade gruppboendet Mogrensväg 30 år 
 
Den 1 juni hade föreningen Galaxen en utedag där brukarna fick välja mellan att paddla kanot eller 
fiska, åka raggarbil, häst och vagn eller skjuta med luftgevär under dagen. Dagen avslutades med disco 
och brukarna var mycket nöjda med dagen. Den 20 november hade föreningen sin julmarknad utanför 
Galaxen som blev en lyckad eftermiddag med många besökare.  
 
Några brukare har varit på semesterresa till Ullared. Två gruppbostäder varit på resa under augusti. 
Den ena gruppbostaden åkte till Hjälmaregården med en övernattning som hade ett program just för 
den målgruppen, och den andra gruppbostaden åkte på en bondgårdssemester med två övernattningar, 
och båda resorna är planerade utifrån brukarnas behov. 
 
Nya ansökningar om personlig assistans har inkommit till kommunen under år 2021 och 2022, och 
kommunen kan konstatera att de påverkat kommunens ekonomi då vissa brukare inte kompenseras via 
Försäkringskassan.  
 
Nettokostnaden för denna verksamhet uppgår till 35,8 miljoner kronor och visar ett överskott på  
6,5 miljoner kronor i förhållande till budgeterat. Det innebär en minskning av nettokostnaderna med 
nio procent i förhållande till föregående år. Överskottet beror på obudgeterade riktade statsbidrag med 
anledning av covid-19 avseende höga sjuklönekostnader på 0,4 miljoner kronor, förändrad 
personalbemanning och att någon brukare inte längre finns kvar i verksamheten.  
 
Färdtjänst 
Verksamheten utgörs av färdtjänst för kommunens medborgare som har en funktionsnedsättning som 
är bestående och som innebär svårigheter att förflytta sig själv eller att åka med allmänna kommuni-
kationer som ges enligt lagen om färdtjänst. Handläggningen av färdtjänsten sker av Region Örebro 
län. Nettokostnaden för denna verksamhet uppgår till 2,2 miljoner kronor, och är 0,4 miljoner kronor 
högre än föregående år, och innebär ett underskott med 0,2 miljoner kronor i förhållande till 
budgeterat.   
 
När kommunen jämför kostnad och antal färdtjänstresor som utfördes i december 2021 och 2022 kan 
kommunen konstatera att kostnaden för färdtjänstresorna har ökat 17 procent och att antalet resor har 
minskat -5 procent. Kostnadsutvecklingen fortsätter på samma nivå som det har varit under våren, och 
att jämföra med december 2021 kan vara missvisande pga. pandemirestriktioner. 
När det gäller antalet resor har de inte ökat mer än kostnaderna procentuellt, vilket leder till högre 
kostnad per resa, det har ökat från 562 kronor per resa till 693 konor per resa. 
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Individ och familjeomsorg 
Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service 
inom individ- och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska pro-
blem utan eget missbruk.  
 
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruks-
problem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insat-
ser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för 
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser. 
Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är 
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller 
kombination av dessa.  
 
Verksamheten utgör också kostnader för utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekono-
miskt bistånd för livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten ut-
för 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. 
 
Öppen verksamhet för vuxna startades upp i april. Antal besökare har varit få hittills men det får beak-
tas att det är något helt nytt för våra brukare och det måste gå en tid för att kunna utvärderas och se 
eventuellt resultat. Handläggare har funnits ute i centralortens centrum bland barn och ungdomar en 
del kvällar, så kallad fältning, och det har skett bland annat vid valborg och i samband med skolavslut-
ning och även vanlig kväll/helg.  
 
Individ- och familjeomsorgsenheten har tillsammans med försörjningsstödsenheten upprättat rutin för 
bemanning och tillgänglighet vid akuta ärenden som inkommer fram till dess att socialjouren tar vid 
för att öka service och tillgängligheten för medborgarna. En vikarie har tillsatts under sommaren vid 
receptionists frånvaro för att på detta sätter kunna ge medborgare samma service under hela året och 
frigöra tid för handläggare för att möta klienters behov.  
 
Barn och unga har under året haft 152 utredningar och 426 anmälningar. Kommunen har under året 
haft 85 utredningar inom missbruks- och vuxenvård och 100 anmälningar för vuxna. Aktuella ärenden 
inom försörjningsstöd uppgår i dagsläget till 128 hushåll, som innebär en minskning med cirka 73 
hushåll. Det är framför allt de hushåll som har ett behov av långvarigt försörjningsstöd som är 
representerade i siffrorna.  
 
Kommunen arbetar med att minska placeringskostnaderna vilket bedöms möjligt inom ramen för 
redan befintliga placeringar. Förvaltningen har avslutat vissa pågående placeringar samt kunnat före-
bygga ett stort antal andra nyplaceringar genom andra insatser. Dock förekommer frekvent att indivi-
der med utbredda sociala problem inflyttar till kommunen där behov av kraftiga sociala åtgärder före-
ligger från dag ett i kommunen. Social dumping påverkar individ och familjeomsorgen där flera kom-
plexa placeringsärenden finns till följd av inflyttning. Inflyttning av individer med stor social proble-
matik bedöms öka snarare än minska i kommunen och detta leder till ökade placeringskostnader avse-
ende såväl barn och unga, missbruk och skyddat boende. 
 
Nya riktlinjer för boendestöd har påbörjats att implementeras under hösten och ska vara 
färdigimplementerade verksamhetsåret 2023. De viktigaste punkterna i de nya riktlinjerna är att 
renodla boendestöd och att tre boendestödjare i fortsättningen avsätts för att arbeta heltid med alla 
boendestödsärenden. Boendestöd erbjuds enbart vardagar och insatserna anpassas mer till individuella 
behov med ökad flexibilitet i utförandet. Totalt har kommunen 38 brukare inom boendestöd.  
 
Nettokostnaden för denna verksamhet redovisas till 37,3 miljoner kronor och visar ett överskott på  
1,1 miljoner kronor. I förhållande till föregående år är det en ökning av nettokostnaderna med  
3 procent.  
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Kommunen arbetar effektivt med att undvika placeringar samtidigt som det arbetas med att tillgodose 
individuella behov. I första hand utreds och ges stöd och hjälp på hemmaplan med de resurser som 
finns. Under år 2022 har antalet på både barn och vuxna minskat även om vårddygn ökat för vuxen.  
 
Gemensam administration vård och omsorg 
Verksamheten utgör den gemensamma administrationen för vård och omsorgsverksamheter och verk-
samhetsområdets datakostnader och vaktmästeri. Nettokostnaden för gemensam administration redo-
visas till 3,1 miljoner kronor och innebär ett överskott med 7,8 miljoner kronor. Överskottet går att 
härleda till ökade riktade statsbidrag i förhållande till budgeterat. 
  
Flyktingmottagande 
 
Verksamheten avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala 
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning. Kostnader som kommunen har 
är kostnader för flyktingen under det år flyktingen första gången tas emot i kommunen och tre år där-
efter. Exempel på kostnader är kostnader för mottagning och introduktion, administration, kostnader 
för tolk, ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning för flyktingars försörjning.  
 
Flyktingspecifika kostnader för olika verksamheter, t ex förberedelseklasser inom skola finns redovi-
sade under respektive verksamhet. Kommunen har under året erhållit 3,1 miljoner kronor i scha-
blonersättning från Migrationsverket som fördelas enligt kommunstyrelsens beslut som innebär att det 
ska täcka kostnaderna för integrationssamordnare, tolkkostnader inom individ och familjeomsorgen 
samt samhällsorientering. Eventuellt överskjutande intäkter beslutas om löpnade under kommande år 
för integrationsåtgärder som är kräver ytterligare åtgärder utöver budgeterat.  
 
Idag har kommunen ett inskrivet ensamkommande barn och ungdom i stödboende. Samma tid före-
gående år hade kommunen totalt två ensamkommande barn och ungdomar i stödboende. Antalet 
inskrivna ungdomar har därmed fortsatt att minskat. Kommunen har dessutom sex stycken barn och 
ungdomar placerade i familjehem eller på institution där full finansiering från staten inte sker från 
Migrationsverket. 
 
Totalt har verksamheten finansierats med riktade statsbidrag under verksamhetsåret 2022 med 
undantag för 1,0 miljoner kronor som innebär ett underskott. Orsaken till underskottet är att 
kommunen fått ett besked om ett återkrav från Migrationsverket på schablonersättning som betalat ut 
felaktigt med totalt 2,8 miljoner kronor. Totalt har verksamheten omsatt 4,1 miljoner kronor, vilket är 
en minskning av nettokostnaderna med 44 procent i förhållande till föregående år.  
 
Arbetsmarknadsåtgärder 
 
Verksamheten avser sysselsättningsfrämjande åtgärder så som offentligt skyddade anställningar 
(OSA) och extra tjänster som finansieras helt eller delvis av kommunen.  
 
Individer som är anställda eller har andra insatser i form av praktik har varierat under året. I dagsläget 
har arbetsmarknadsenheten 14 anställda i olika arbetsmarknadsinsatser/beredskapsanställningar. En 
kraftig minskning från 18 extratjänster i juli 2021 till 0 extratjänster i december.  Denna utveckling 
beror främst på att Arbetsförmedlingen inte längre erbjuder anställningsformen.  
 
Arbetsmarknadsenheten har idag 1 anställd via nystartsjobb, 6 via introduktionsjobb samt 7 med 
offentligt skyddad anställning. Utifrån att Arbetsförmedlingen inte längre kan erbjuda extratjänst har 
arbetsmarknadsenheten behövt se över möjligheten till andra beredskapsanställningar för att möta 
individers behov därav ökning av andra anställningsformer från föregående år. Arbetsmarknads-
enheten har även 2 anställda på lönebidrag och under sommaren har kommunen erbjudit totalt 29 
ungdomar feriearbete. 
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Hällefors kommun har under december ingått en överenskommelse för hur samverkan ska ske mellan 
kommun och Arbetsförmedlingen under 2023. I överenskommelsen framkommer ansvarsfördelning 
mellan kommun och Arbetsförmedling för att effektivisera arbetet med gemensamt prioriterade 
grupper i samhället.   
 
Nya riktlinjer har tillkommit under hösten ”Hällefors kommuns riktlinjer för arbetsmarknadsåtgärder”. 
Implementering av nytt arbetssätt är under utveckling och kommer vara pågående under 2023. 
 
Totalt har nettokostnaderna för kommunens arbetsmarknadsåtgärder kostat 2,8 miljoner kronor och 
innebär ett underskott med 0,7 miljoner kronor i förhållande till budgeterat. Kommunen har totalt haft 
en omsättning på 8,7 miljoner kronor och innebär en lägre omsättning än föregående år med 21 
procent. Orsaken till underskottet är ofinansierade kostnader för verksamheten vid årets ingång. 
Förvaltningens bedömning är att insatserna i arbetsmarknad är nödvändiga för att undvika ett sämre 
resultat i utfallet för ekonomiskt bistånd och insatser i arbetsmarknad beräknas leda till minskade 
kostnader totalt för kommunen. Kommunen kan konstatera att kommunens kostnader för ekonomiskt 
bistånd minskat kraftigt under år 2022.  
 
Affärsverksamhet 
 
Här samlas verksamheterna arrendeverksamhet, kollektivtrafik, vattenförsörjning och avloppshanter-
ing samt avfallshantering. Nettokostnaden för verksamheten kollektivtrafik redovisas till 0,5 miljoner 
kronor och innebär ett överskott med 44 tusentals kronor i förhållande till budgeterat. 
 

Gemensamma lokaler 
 
Kommunens gemensamma fastighetsförvaltning består av kommunalägda fastigheter med en total 
lokalyta om cirka 27 000 kvadratmeter.  
 
Under året har fastighetsförvaltningen påbörjat två större underhållsprojekt. Renovering av 
centralköket pågår och kommer att slutbesiktigas under februari månad 2023. Planerade underhållet 
kommer bidra till en bättre arbetsmiljö för kökspersonalen och en säkrare livsmedelshygien för 
slutkonsumenterna, det vill säga skoleleverna. Takbyte på Formens hus och installation av ny 
ventilation för att komma till rätta med inomhusmiljöproblem har slutförts och innebär en förbättrad 
arbetsmiljö för de som arbetar i byggnaden.  
 
Upphandling av nytt elleverantörsavtal från och med 1 januari 2023 har genomförts. Dessutom har 
upphandling av ramavtal för ventilationsarbeten och upphandling av nya avtal för snöröjning och 
halkbekämpning har genomförts. 
 
Verksamheten har under hösten förberett mottagande av drift- och förvaltningspersonal från 
bostadsbolaget som bytte organisationstillhörighet den 1 januari 2023. Förvaltningen har inlett ett 
erfarenhetsutbyte med Filipstads kommun där energibesparingsarbete varit i fokus. Förhoppningen är 
ett fortsatt erfarenhetsutbyte i flera gemensamma frågor, inte minst drift och förvaltning av badhus 
som organisationen i Filipstad har lång erfarenhet av.   
 
Arbetet med att ha ett systematiskt energibesparingsarbete i kommunens fastighetsbestånd har påbör-
jats och med anledning av dagens energipriser finns incitament att öka taken i arbetet då alla möjlig-
heter att minska kommunens energiberoende behöver utredas för att hitta långsiktiga lösningar.  
 
Nettokostnaden för fastighetsförvaltningen uppgår till 7,9 miljoner kronor och innebär ett underskott 
med 7,5 miljoner kronor. 3,2 miljoner kronor är hänförliga till minskade intäkter jämfört mot budget 
varav 2,7 miljoner kronor avser badhuset vars färdigställande försenats. Även elkostnader för 
badhusbygget motsvarande cirka 1 miljoner kronor har kostnadsfört under året. Dessa kostnader ska 
totalentreprenören för byggnationen stå för enligt förfrågningsunderlaget för upphandlingen av 
badhusbygget. 



- 76 - 

Kostnaderna överskrider budgeten och kan hänförs till fler olika orsaker under året. Exceptionellt höga 
elkostnader under 2022 ledde till ökade kostnader med 2,6 miljoner kronor mer än budgeterat. 
Vattenskador uppstod i Grythyttans skola och Kronhagsskolan i samband med snösmältning under 
våren då smältvatten rann in i källare och orsakade kostnader för akuta dräneringsarbeten och 
installation av pumpbrunnar på omkring 320 tusentals kronor. Kostnader förknippade med rivning av 
förskolan Masken uppgår till totalt 757 tusentals kronor. Dessa kostnader var helt obudgeterade. I 
kostnaden ingår även obudgeterade konsultkostnader med 270 tusentals kronor avseende en förstudie 
kring eventuell renovering Pihlskolan. Även kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning 
överskred budget med 250 tusentals kronor. Slutligen har utgifterna för vindskyddet som användes i 
samband med investeringen i form av takbyte och ventilation i Formens hus kostnadsförts med totalt 
3,1 miljoner kronor. De ökade kostnaderna totalt vägs delvis upp av uteblivna kapitalkostnader för 
badhuset som budgeterats till 2,2 miljoner kronor.  
 
Under hösten har enheten fokuserat på energibesparingsarbetet för att hålla nere energikostnaderna. 
Hela fastighetsbeståndet har gåtts igenom vad gäller drifttider på ventilation och inomhustemperaturer. 
 
Gemensamma verksamheter 
 
Under gemensamma verksamheter redovisas verksamheter som har en övergripande kommunnytta. 
Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort;  
t ex kommunledning och central administration, arkiv, telefonväxel etc, dels kostnader för sådana 
verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av (fri nyttjande och internköp). 
 
Under året har ett arbete med att ta fram nya dokumenthanteringsplaner för kommunens 
verksamhetsområden påbörjats. Under större delen av året har Formens hus lokaler byggts om som 
gjort att funktioner som har sin hemvist i lokalerna funnits i tillfälliga lokaler. 
 
Löneöversyn har genomförts för samtliga tillsvidareanställda medarbetare. Förvaltningen har under 
året arbetat efter beslutade chefs- och ledarutvecklingsprogrammet för kommunens chefer. Inom 
arbetsmiljöområdet har arbetsmiljöutbildningen ”sunt arbetsliv” genomförts för samtliga chefer och 
skyddsombud och omfattade sex delmoment. 
 
Modernisering av WinLas från klient till webbklient har slutförts, och innebär därmed att alla chefer 
kommer att ha direkt tillgång till LAS-rapporter och kompetensinformation. 
 
Upphandling av kommunens pensionsadministration som genomförts genom förnyad konkurrens uti-
från Addas ramavtal har inneburit att kommunen har ett nytt pensionsbolag som inneburit inarbetning 
av nya kontaktpersoner och rutiner under året.   
 
Övergången till Microsoft Office365 som grundläggande system har slutförts under året men vissa 
stödsystem återstår att anpassa. Projektet för att automatisera hanteringen av användarkonton och 
tilldelning av rättigheter fortskrider. Kommunens backup-system för systemdata är bytt och i drift.  
 
Från och med 1 januari 2022 har förvaltningen organiserat om ekonomistödet för cheferna som bland 
annat inneburit att kommunen numera enbart har ekonomer och inga administratörer inom stödfunkt-
ionen. Under året har arbetet med att besöka chefers arbetsplatsträffar för att informera om kom-
munens verksamhets- och ekonomistyrning för att synliggöra helheten och öka förståelsen för kommu-
nen ekonomi upptagits efter pandemin. 
 
Under året har tid lagts på förberedelse av mottagande av verksamheten lokalvård från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen då det under året beslutats att verksamheten ska återtas av 
kommunen från årsskiftet 2022/2023. 
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Nettokostnaden för gemensamma administrationen redovisas till 27,8 miljoner kronor och är  
1,6 miljoner sämre än budgeterat. Orsaken till underskottet är kostnader för evakueringslokaler under 
ombyggnationen av Formens hus då tiden blev längre än planerat och att kommunen haft 
obudgeterade kostnader för köp av konsult för utredning och expertkompetens gällande ägarstyrning 
av Samhällsbyggnad Bergslagen samt kommunens framtida fastighetsorganisation. I förhållande till 
föregående år innebär det att nettokostnaderna ökat med 5 procent.  
 

Kostverksamhet 
 
Kommunens kostverksamhet är centraliserad och ansvarar för all kosthållning inom både skola och 
äldreomsorg. Måltidsverksamheten har idag sju kök fördelat mellan två omsorgskök, ett skolkök, tre 
förskolekök och ett kök med servering till förskola, skola och omsorg. Normalt serverar verksamheten 
ungefär 1290 portioner (lunch) per dag i köken. 
 
Under året har förberedelser skett för renovering av centralköket, och den 9 maj stängdes verk-
samheten ner då renoveringen av lokalerna påbörjades. Planen är att renoveringen ska vara klar i 
början av år 2023. Björkhaga kök har genomgått en viss ombyggnation för anpassning att hantera 
leveranser till nya vård om omsorgsboendet Gillersgården. Leveranserna startade den 2 maj. Under 
augusti månad påbörjades ny upphandling av livsmedel och nytt avtal beräknas startas upp i maj 2023. 
 
Totalt redovisar gemensamma kostverksamheten ett överskott på 0,3 miljoner kronor i förhållande till 
fastställd budget. Kommunen jobbat med inköp och val av råvaror utifrån de stigande priser som skett 
på livsmedel. Verksamheten är restriktiva med inköp av mindre köksmaskiner och utensilier samt ser 
över bemanningen och hur den kan minimeras utan att i för stor grad sänka service och kvalitet mot 
verksamhetens kunder som skola, förskola och omsorg. Det är trots allt måltidsverksamhetens kunder 
som skola, förskola, omsorg och distribution som avgör servicegraden, och därmed har en stor 
inverkan på bemanning och inköp. De pooltjänster som inrättats för att dels minimera belastningen på 
ordinarie personal men framförallt för att säkra upp kvaliteten i verksamheten har fallit ut med gott 
resultat.  
 

Planeringsreserv 
 
Årligen beslutar kommunstyrelsen om att avsätta 0,75 procent av kommunens skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag till en planeringsreserv för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde att kunna ha 
som reserv vid oförutsedda händelser eller vid händelse av nya statliga direktiv under löpande verk-
samhetsår. Utifrån 2022 års helårsprognos under året har kommunstyrelsen beslutat att årets 
planeringsreserv inte får utnyttjas i och med att kommunstyrelsen totalt prognostiserade ett underskott 
med undantag för åtgärder för merkostnad i samband med ombyggnaden av centralköket. Detta gör att 
planeringsreserven uppvisar ett överskott med 2,3 miljoner kronor för år 2022.  
 

Intern ränta 
 
Sveriges Kommuner och Regioner presenterar årligen en intern räntesats för kommuner och regioners 
beräkning av kapitalkostnader. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den 
genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livs-
längd. Den räntesats som rekommenderas ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för 
aktiverade investeringar. Totalt har kommunens internränteintäkt utfallit med 0,3 miljoner kronor 
mindre än budget och uppgår totalt till 3,2 miljoner kronor för år 2022. Orsaken till underskottet är 
pågående investeringar inte slutförts som planerats, vilket gör att inga internränteintäkter kan skapas.  
 

Pensionskostnader 
 
Totalt har kommunens pensionskostnader, som inte finansieras via generella PO-påslaget enligt SKR:s 
rekommendationer, blivit 7,4 miljoner kronor lägre än budgeterat och uppgår totalt till 5,3 miljoner 
kronor. Orsaken till överskottet är dels att enstaka individ upptäckts funnits kvar i underlaget i 
samband med övergång till nytt pensionsbolag samt att försäkringen som numera görs årligen för att 
hindra att bygga upp en ny skuld påverkar prognosen positivt.  



Investeringsredovisning (belopp i tkr)

Brutto- Brutto- Budget Avvikelse
kostnad kostnad 2022

2021 2022 (inkl tilläggs-
budget)

Skattefinansierad verksamhet

Infrastruktur, skydd m m 7 080 6 775 9 800 3 025
Planerat underhåll gator och vägar 4 665 4 796 4 500 -296

Tillgänglighet/säkerhetsåtg gata 0 400 800 400
Offentlig belysning 2 110 0 2 200 2 200

Tak befintliga sandfickor 0 383 300 -83
Kommunala broar 0 681 1 000 319
Parkanläggningar 305 515 830 315

Kommunala lekplatser 0 0 70 70
Fiberutbyggnad 0 0 100 100

Kultur och fritid 637 0 50 50
Inventarier folkbibliotek 513 - - -

Kommunala badplatser 0 0 50 50
Maskiner Hurtigtorpet 124 - - -

Pedagogisk verksamhet 748 0 550 550
IT-investeringar 0 0 100 100

Inventarier 0 0 200 200
Inventarier nya förskolan 748 - - -

Skolgårdsinventarier 0 0 250 250
Vård och omsorg 344 4 125 5 930 1 805

IT-investeringar 0 0 100 100
Inventarier 0 0 100 100

Inventarier vård o omsorgsboende 0 3 981 5 330 1 349
Omvårdnadshjälpmedel 73 144 400 256

Inventarier individ o familjeomsorg 271 - - -
Gemensamma lokaler 89 070 93 470 75 900 -17 570

Gamla kommunhuset 24 395 -83 0 83
Ny förskola vid Lärkan 10 501 - - -

Räddningsstation 275 - - -
Klockarhagsskolan 842 402 300 -102

Kronhagsskolans idrottshall 6 380 1 180 0 -1 180
Pihlskolan 114 0 700 700

Sporthallen 117 - - -
Formens hus 19 8 612 10 000 1 388
Centralköket - 6 806 11 700 4 894

Kommunförrådet 165 - - -
Kronbornsparken - 0 500 500

Hurtigtorpets motionsanläggning - 63 1 700 1 637
Simhall 46 262 76 490 51 000 -25 490
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Brutto- Brutto- Budget Avvikelse
kostnad kostnad 2022

2021 2022 (inkl tilläggs-
budget)

Gemensamma verksamheter 1 559 2 415 2 278 -137
IT-investeringar 1 083 1 473 1 335 -138

Inventarier Formens hus 0 0 143 143
Inventarier måltidsverksamhet 476 942 800 -142

Summa skattefinansierad 99 438 106 785 94 508 -12 277

Avgiftsfinansiserad verksamhet

Vatten och avlopp 11 634 7 357 15 079 7 722
VA-investeringar 11 634 7 244 11 579 4 335

Fjällbo reningsverk - 113 3 500 3 387

Summa avgiftsfinansierad 11 634 7 357 15 079 7 722

Totala investeringar 111 072 114 142 109 587 -4 555

- 79 -
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Förklaringar till investerings-
redovisningen 
 
Hällefors kommuns investeringar gällande gator och vägar, parkanläggningar, lek- och badplatser samt 
vatten och avlopp utförs av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Det innebär att kommunen äger 
alla tillgångar och att förbundet fakturerar löpande för de investeringar som utförs. Däremot har för-
bundet enbart investerat i 57 procent av investeringsvolymen under året, vilket gör att kommunen kan 
konstatera att utfallet genererar i ett överskott på totalt 10,7 miljoner kronor avseende den tekniska 
delen.  
 
Skattefinansierade investeringar 
 
Infrastruktur, skydd m m 
 
Gator och vägar 
Inom gata och park har budgeterats 6,6 miljoner kronor avseende planerat underhåll, tillgängslighets-
anpassningar, trafiksäkerhetsåtgärder samt reainvesteringar för kommunala broar. Samhälls-
byggnadsförbundet Bergslagen har fakturerat kommunen för utförda investeringar på totalt  
4,1 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 0,3 miljoner kronor.  
 
Under året har förbundet beställt investeringar som motsvarar 2,2 miljoner kronor för offentlig 
belysning som inte slutförts under året, vilket innebär att budgeterade utgifter förbrukats marginellt 
och genererar ett överskott med 2,2 miljoner kronor.  
 
Parkanläggningar 
För verksamhetsåret 2022 har kommunen budgeterat för 830 tusentals kronor för kommunens 
parkanläggning, vilket förbundet förbrukat 515 tusentals kronor, och innebär ett överskott med  
315 tusentals kronor.  
 
Kommunala lekplatser 
Under 2022 har kommunen budgeterat 70 tusentals kronor för de fyra kommunala lekplatser som 
kommunen har, och innebär att förbundet enbart ska projektera för kommande års investeringar.  
Förbundet har inte genomfört någon projektering, vilket innebär att kommunen inte erhållit några 
investeringsutgifter under året.  
 
Fiberutbyggnad 
Det finns budgeterat 100 tusentals kronor avseende fiberutbyggnad om behov uppstår, vilket inte har 
nyttjats under året. 
 
Kultur och fritid 
 
Kommunala badplatser 
För verksamhetsåret 2022 har kommunen budgeterat för 50 tusentals kronor för de två kommunala 
badplatser som kommunen har, vilket förbundet inte förbrukat under året.   
 
Pedagogisk verksamhet 
 
Av budgeten avser 100 tusentals kronor utbyte och utveckling av skolans IT-utrustning som redovisas 
som en driftkostnad i bokslutet och med att utvecklingen går mot bärbar utrustning.  
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Kommun har totalt inom pedagogiska verksamheten budgeterat 200 tusentals kronor för år 2022 som 
inte förbrukats. För år 2022 finns även en budget för skolgårdsinventarier på Klockarhagskolan på 250 
tusentals kronor som under året inte nyttjats.  
 
Vård och omsorg 
 
Av budgeten avser 100 tusentals kronor utbyte och utveckling av vård och omsorgs IT-utrustning som 
redovisas som en driftkostnad i bokslutet och med att utvecklingen går mot bärbar utrustning.  
 
Inom vård och omsorg har kommunen budgeterat totalt 5,8 miljoner kronor tkr för verksamhetsåret 
2022. Det ingår 5,3 miljoner kronor avseende inköp av inventarier till nya vård och omsorgsboendet 
Gillersgården där 4,0 miljoner kronor är förbrukat under året. Kommunen har budgeterat 0,4 miljoner 
kronor för investering i omvårdnadshjälpmedel och under året har 144 tusentals kronor investerats.  
 
Gemensamma lokaler 
 
Totalt förbrukade fastighetsförvaltningen 123 procent av fastställd investeringsbudget på 75,9 miljoner 
kronor. Orsaken till underskottet beror på att projekten badhuset samt Kronhagsskolans idrottshall som 
blivit förskjutet mellan åren som direkt påverkat betalningsplan. Kronhagsskolans idrottshall blev klart 
i januari 2022 och badhuset beräknas vara färdigställt under mars månad år 2023. Renoveringen av 
idrottshallen slutfakturerades under året p g a av en tvist kring ett vite som kommunen anser sig ha rätt 
till då färdigställande av projektet försenats mot ursprunglig tidplan utan rimlig orsak.   
 
Under året har verksamheten erhållit en tilläggsbudgetering för dels renovering av Centralköket med 
11,7 miljoner kronor samt takbyte på Formens hus och installation av ny ventilation med 10,0 miljoner 
kronor som båda pågår. Renoveringen av centralköket kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för 
kökspersonalen och en säkrare livsmedelshygien för slutkonsumenterna det vill säga skoleleverna och 
beräknas vara klart under februari månad 2023. Investeringen på Formens hus färdigställs under 
januari 2023 och kommer att innebära en förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar i huset. 
 
Övrigt planerat underhåll för fastighetsförvaltningen under år 2022 är bland annat asfaltering vid 
Klockarhagsskolan samt takbyte på Krokbornsparkens lotterilänga som slutförs under början av år 
2023. Planerade uppfräschning av Hurtigtorpets sanitetsbyggnad har inte genomförts som planerat då 
det faktiska renoveringsbehovet är betydligt mer omfattande. Under året har bland annat en kalkyl för 
en genomgripande renovering av sanitetsbygganden genomförts samt förfrågningsunderlag för vissa 
utvändiga åtgärder.  
 
Gemensamma verksamheter 
 
Under året har kommunen genomfört gemensamma IT-investeringar med 1,5 miljoner kronor. 
Investeringsbudgeten uppgår totalt till 1,3 miljoner kronor och innebär ett underskott med 0,2 miljoner 
kronor. Bland annat har investeringar inom KNÖL-samarbetet genomförts genom utveckling av den 
kommungemensamma noden som har skapats. Dessutom investerar kommunen i licenser, 
utbyggnad/utbyte av IT-infrastrukturen och servicemiljön samt utveckling av IT-funktioner.  
 
Kommunen har totalt en investeringsbudget för gemensamma verksamheter på 0,9 miljoner kronor för 
inventarieinköp. Det som inköpts under året är för måltidsverksamheten med 0,9 miljoner kronor.  
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Taxefinansierade investeringar 
 
Vatten och avlopp 
Planerade VA-investeringar har budgeterats till 15,1 miljoner kronor inklusive tillkommande 
tilläggsbudgeteringar. Under året har kommunen tilläggsbudgeterats 7,6 miljoner kronor för att dels 
slutföra föregående års projekt och dels genomföra en tillbyggnad på Fjällbo reningsverk.  
Förbundet har förbrukat 49 procent av budgeterade investeringsmedel vilket innebär ett överskott med 
7,7 miljoner kronor. Eftersom alla investeringsprojekt som planerats för år 2022 ännu inte är slutförda 
önskar organisationen en tilläggsbudgetering med totalt 5,7 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023.  
Investeringarna avser slutförening av Älvestorps reningsverk samt garagebyggnad på Fjällbo 
reningsverk.   
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Kommunala äganden 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett kommunalförbund inom norra Örebro län. Förbundet 
bildades 2003 och har sitt säte i Nora. I Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ingår kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet ansvarar för dels kommunens tekniska verk-
samheter såsom gator och vägar, VA och avfallshantering, dels för kommunens verksamheter inom 
städ, bad- och parkanläggningar. Dessutom ingår numera från årsskiftet 2016/2017 även ansvaret för 
kommunernas naturvård och trafiksäkerhet. 
 
 Kommunens andel i förbundet: 15,0 % 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens vision är att verka för utökat samarbete mellan kommunerna 
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet 
utför tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö. 
 
Förbundet ska tillgodose behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att 
verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra 
fritidsanläggningar och avfall på rätt ställe. I förbundets uppdrag i Hällefors inom gata och park ingår 
att förvalta vägar, grönytor, belysningspunkter, fyra kommunala lekparker, två kommunala badplatser, 
broar samt skogsförvaltning. All lokalvård utförs på uppdrag av förbundet i egen regi från halvårs-
skiftet 2014. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de 
fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2004 och 
Lindesbergs kommun är värdkommun.  
 

 Kommunens andel i nämnden: 15,0 % 

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

  
 Kommunens andel i förbundet: 8,07 % 
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Syftet med räddningstjänstförbundet är att medlemskommunerna ska erhålla en effektiv räddnings-
tjänst till en sammantaget låg kostnad. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka 
till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så 
små som möjligt. 
     
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till 
risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att 
BRT ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom 
och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om 
dessa risker. 
 
Bergslagens Överförmyndarnämnd 
Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 
Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med huvuduppgiften att utöva tillsyn över 
förvaltare och gode män, regleras av föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är tillsammans med 
kommunstyrelse, valnämnd och revisorerna en obligatorisk verksamhet.  
 
 Kommunens andel i förbundet: 15,0 % 
 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Organisationen bildades 2011 och 
Ljusnarsbergs kommun är värdkommun. Nämnden och dess förvaltning ska vara en kvalificerad resurs 
i norra länsdelens kommuner för att ge huvudmännen trygghet.  
 
Enhetens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare. Enheten bygger på 
principen att alla åtgärder ska vara till gagn för den enskilde huvudmannen, det vill säga den person 
som har god man eller förvaltare. Enheten har även som uppdrag att rekrytera, utbilda och stödja ställ-
företrädare såsom gode män och förvaltare. Enheten informerar allmänheten och övriga myndigheter 
om verksamheten. 
 
Hällefors Bostads AB 
Hällefors Bostads AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Bolaget har till uppgift enligt bolags-
ordningen att i huvudsak äga, förvalta, förvärva, uppföra och tillhandahålla fastigheter i vilka bostäder 
upplåts med hyresrätt i Hällefors kommun. Enligt bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska sträva 
efter att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, trygga boendemil-
jöer som och funktionella lokaler. Bolagets verksamhet ska sträva efter att i alla delar bygga på en 
miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i 
det naturliga kretsloppet. Bolaget ska vidare bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen. 
Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med inriktningen att äldre och funktionshindrade erbjuds 
goda möjligheter till ett attraktivt boende samt medverka till att hyresgäster ska ha möjlighet att göra 
individuella val i sitt boende.  
 
 Kommunens ägarandel: 100,0 % 
   Totalt aktiekapital: 15 300 tkr 
 
Totalt har bostadsbolaget ett fastighetsbestånd som omfattar 46 fastigheter om 70 byggnader. Bostads-
bestånd på 787 lägenheter har total yta på 44 480 kvm. Dessutom har bolaget 94 lokaler med en lokal-
yta på totalt 15 414 kvm.  
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Rinmansstiftelsen 
Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska 
verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att 
främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors 
kommun äger 46,00 procent av stiftelsekapital. Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och 
undervisningsmaterial som hyrs ut till Rinman Education AB som är ett helägt dotterbolag till stiftel-
sen. Rinmansstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors i lokaler på Ovakos industriområde. 
 
Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan 
Hällefors kommun äger 9,09 procent av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av Häl-
lefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR och 
Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att skapa 
ett europeiskt center för måltid i Grythyttan 
 
Kommuninvest ekonomisk förening 
År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa orga-
nisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk 
borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en 
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest har inget 
vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsoli-
dering tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och af-
färsmässighet. Vid årsskiftet 2022/2023 var totalt 294 kommuner och regioner medlemmar i för-
eningen av totalt 310.  
 
Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs 
av Kommuninvests medlemskommuner. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus 
på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden. 
Som kommunägt bolag regleras verksamheten av Kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Öre-
bro. 
 
Region Örebro län 
Örebro läns organisation förändrades från och med den 1 januari 2015. Landstinget och Region-
förbundet gick efter regeringens godkännande samman i Region Örebro län, vilket innebär att båda 
organisationernas tidigare ansvar nu organisatoriskt har samlats. I samband med denna förändring 
genomfördes också en skatteväxling med tre öre från kommunen till Region Örebro län vilket besluta-
des av fullmäktige under 2014. Regionen har ett flertal samverkansråd, där kommunen är tillförsäkrad 
representation. Uppdraget att utveckla länets 12 kommuner ligger nu hos Region Örebro län.  
 
Genom regionbildningen har den regionala politiska nivån en roll som innebär att vara företrädare för 
Örebro län, bland annat gentemot staten. Regionorganisationens uppdrag är att driva och samordna 
arbetet med en hållbar regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, ut-
veckling och utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala uppdraget 
omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård, tolkförmedling, att vara huvudman 
för folkhögskolor och att främja kommunal samverkan och intressebevakning. 
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Ord- och begreppsförklaringar 
 

 DRIFTREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING           
  
 
 
 
  
           
                                     
 RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS 
           
    
 
 
 
   
 

                                   BALANSRÄKNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Budgeterade och redovisade 
kostnader/intäkter för den 
löpande verksamheten 

Nettoinvesteringar =  
årets investeringar minus  
investeringsbidrag 

Intäkter 
Kostnader 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

Inbetalningar 
Utbetalningar 
ÅRETS KASSAFLÖDE 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
__________________________________________________________ 
 

Eget kapital  
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 



 

 
 

 

 

 
Hällefors kommun 

Besöksadress: Sikforsvägen 7 
Postadress: 712 83  Hällefors 
Telefon: 0591-641 00 (växel) 

Växelns öppettider: mån–tors  07.30–12.00, 13.00–
16.00 

fre 07.30–12.00, 13.00–15.00 
E-post: kommun@hellefors.se 
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Förnyat borgensbeslut för Hällefors Bostads AB, dnr KS 
23/00019 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-10 § 323 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12 § 49 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen tar ett nytt borgensbeslut vad 
gäller Hällefors Bostads AB.  
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Låneinstitut Kommuninvest har krav på att organisation som har lån med 
kommunal borgen har ett borgensbeslut som inte är äldre än 10 år. Bolagets 
nuvarande borgensbeslut är antaget av kommunfullmäktige 2013-12-10. 
 
I Kommunfullmäktiges fastställda ägardirektiv för Hällefors Bostads AB:s 
framgår det att bolaget ska sträva mot en långsiktig soliditet på 20 procent. 
Ett sätt att öka soliditeten för bolaget är att amortera på långfristiga 
låneskulderna. Förvaltningen kan konstatera att bolagets låneskuld per 
2022-12-31 uppgår till 137,1 miljoner kronor och att nuvarande 
borgensbeslut uppgår till 150 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår att 
kommunen tar ett nytt borgensbeslut på 140 miljoner kronor, vilket innebär 
en minskning med 10 miljoner kronor utifrån ägardirektivet att sträva mot 
en långsiktig soliditet om 20 procent.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Bostads AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 140 000 000 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

 
- Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om 

totalt 150 000 000 kronor upphävs. 
 
 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om dialog har förts med 
bostadsbolaget kring det förändrade borgensbeloppet, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga till VD för Hällefors bostads AB Thomas 
Hjelmqvist hur ett minskat belopp skulle påverka bolaget, vilket besvaras av 
VD för Hällefors bostads AB Thomas Hjelmqvist. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om varför förslaget är att minska 
borgensbeloppet, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om hur lång tid det tar om ett utökat 
borgensbeslut behöver fattas, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson och VD för Hällefors bostads AB Thomas Hjelmqvist. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Hällefors Bostads AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 140 000 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om 
totalt 150 000 000 kronor upphävs. 
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Förnyat borgensbeslut för Saxå Golfklubb, dnr KS 
23/00020 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-03 § 84 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen tar ett nytt borgensbeslut vad 
gäller Saxå Golfklubb.  
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Låneinstitut Kommuninvest har krav på att organisation som har lån med 
kommunal borgen har ett borgensbeslut som inte är äldre än 10 år. 
Föreningens nuvarande borgensbeslut är antaget av kommunfullmäktige 
2014-06-03. 
 
Förvaltningen kan konstatera att föreningens låneskuld per 2022-12-31 
uppgår till 294 100 kronor och att nuvarande borgensbeslut uppgår till 
450 000 kronor. Förvaltningen föreslår att kommunen tar ett nytt 
borgensbeslut på 450 000 kronor, vilket innebär ett oförändrat belopp. Det 
beror på att föreningen hanteras tillsammans med Filipstads kommun. 
 
Den avsiktsförklaring som finns upprättad mellan Hällefors kommun, 
Filipstads kommun och Saxå Golfklubb för att uppnå likvärdighet mellan 
kommunerna föreslås inte förändras. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfklubbs 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
- Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om 

totalt 450 000 kronor upphävs. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om varför borgensbeloppet inte är 
nerdraget, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om golfklubben kan ta ett utökat eller nytt 
lån, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hur länge kommunen har 
haft borgensåtaganden kopplat till Saxå golfklubb, vilket delvis besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om tillgångar för kommunen om det skulle 
gå dåligt för klubben, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Besluta att så som för egen skuld ingå borgen för Saxå Golfklubbs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450 000 kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige om kommunal borgen om 
totalt 450 000 kronor upphävs. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Ekonomienheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2022, dnr KS 
23/00059 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2022 
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad 2023-02-27 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning 
för verksamhetsåret 2022. Enligt ägardirektivet från 2019 ska bolaget 
medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med 
goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella 
lokaler. Bolaget skall också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling 
med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det 
naturliga kretsloppet.  
 
Bolagets fastighetsbestånd omfattar 45 fastigheter om 70 byggnader med 
sammanlagt 787 lägenheter på totalt 45 725 kvm. Till det tillkommer 92 
lokaler på totalt 15 118 kvm.  
 
I december 2021 kallades en extrastämma där ny styrelse valdes. På 
bolagsstämman 2022 valdes ytterligare en ny styrelse. 
 
Kommunförvaltningen kan konstatera att bolagets verksamhetsberättelse har 
utvecklats på ett negativt sätt och innebär en mindre informativ 
förvaltningsberättelse vad det gäller de verksamhetsmässiga målsättningar 
som bolaget har att arbeta efter utifrån beslut av styrelsen och det ägardirektiv 
som kommunen antagit. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2022 ett underskott om  
6,2 miljoner kronor. Delårsresultatet för första åtta månaderna var ett 
underskott på 4,3 miljoner kronor. 
 
I kommunens ägardirektiv anges fyra finansiella målsättningar för bolaget: 

• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.  
• Bolaget ska amortera på den totala låneskulden med kommunal 

borgen. 
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• Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet. 
Vakansgraden ska på sikt vara omkring 2-3 procent 

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

Soliditeten försvagas (15,4 procent) beroende på att eget kapital minskar 
med årets förlust.  
 
Styrelsen har tagit beslut om att i enlighet med ägardirektivet amortera en 
procent per år, vilket är verkställt. 
 
Bolagets vakansgrad fortsätter öka. Antalet outhyrda lägenheter har 
genomsnittligt varit 15,9 procent vilket innebär en ökning med 2,9 
procentenheter och beror till största delen på att hyresgästerna flyttar till 
andra kommuner p g a jobb eller utbildning.  
 
2022 års resultat före skatt är ett underskott om 6 182 tusentals kronor, 
vilket motsvarar en negativ avkastning på eget kapital motsvarande  
-18,4 procent. 
 
Förvaltningen kan konstatera att bolaget uppfyller en av fyra finansiella 
målsättningar.  
 
Bolagets kostnader för outhyrt har ökat med 32,6 procent och uppvisar i 
årsbokslutet 9,5 miljoner kronor.   
 
KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. KPMG anser att de 
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för deras uttalande.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2022 godkänns. 

 
- Hällefors Bostads AB har under 2022 bedrivit verksamheten förenligt med 

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

 
 
 
Hans Åhnberg Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef 
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Hällefors Bostads AB årsredovisning 2022, dnr KS 
23/00059 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Hällefors Bostads AB 2022 
KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman, daterad XXXX 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i en årsredovisning 
för verksamhetsåret 2022. Enligt ägardirektivet från 2019 ska bolaget 
medverka till att utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med 
goda bostäder, trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella 
lokaler. Bolaget skall också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling 
med sunda energisnåla hus, vars material och restprodukter kan ingå i det 
naturliga kretsloppet.  
 
Bolagets fastighetsbestånd omfattar 45 fastigheter om 70 byggnader med 
sammanlagt 787 lägenheter på totalt 45 725 kvm. Till det tillkommer 92 
lokaler på totalt 15 118 kvm.  
 
I december 2021 kallades en extrastämma där ny styrelse valdes. På 
bolagsstämman 2022 valdes ytterligare en ny styrelse. 
 
Kommunförvaltningen kan konstatera att bolagets verksamhetsberättelse har 
utvecklats på ett negativt sätt och innebär en mindre informativ 
förvaltningsberättelse vad det gäller de verksamhetsmässiga målsättningar 
som bolaget har att arbeta efter utifrån beslut av styrelsen och det ägardirektiv 
som kommunen antagit. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för 2022 ett underskott om  
6,2 miljoner kronor. Delårsresultatet för första åtta månaderna var ett 
underskott på 4,3 miljoner kronor. 
 
I kommunens ägardirektiv anges fyra finansiella målsättningar för bolaget: 

• Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent.  
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• Bolaget ska amortera på den totala låneskulden med kommunal 
borgen. 

• Bolaget har en låg andel tomma lägenheter i beståndet. 
Vakansgraden ska på sikt vara omkring 2-3 procent 

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

Soliditeten försvagas (15,4 procent) beroende på att eget kapital minskar 
med årets förlust.  
 
Styrelsen har tagit beslut om att i enlighet med ägardirektivet amortera en 
procent per år, vilket är verkställt. 
 
Bolagets vakansgrad fortsätter öka. Antalet outhyrda lägenheter har 
genomsnittligt varit 15,9 procent vilket innebär en ökning med 2,9 
procentenheter och beror till största delen på att hyresgästerna flyttar till 
andra kommuner p g a jobb eller utbildning.  
 
2022 års resultat före skatt är ett underskott om 6 182 tusentals kronor, 
vilket motsvarar en negativ avkastning på eget kapital motsvarande  
-18,4 procent. 
 
Förvaltningen kan konstatera att bolaget uppfyller en av fyra finansiella 
målsättningar.  
 
Bolagets kostnader för outhyrt har ökat med 32,6 procent och uppvisar i 
årsbokslutet 9,5 miljoner kronor.   
 
KPMG tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. KPMG anser att de 
revisionsbevis som de har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för deras uttalande.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2022 godkänns. 

 
- Hällefors Bostads AB har under 2022 bedrivit verksamheten förenligt med 

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

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet informerar ekonomichef 
Jessica Jansson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist kring 
revisorernas behandling av årsredovisningen och markeringar i utskickat 
underlag. 
 
Utifrån ovanstående information tilläggsyrkar ordförande Cecilia Albertsson 
(M) att underlaget uppdateras utifrån inkommen revisionsberättelse inför 
behandlingen i kommunstyrelsen. 
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Under ärendets behandling föredrar även VD för Hällefors bostads AB 
Thomas Hjelmqvist. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga kring vad som avses med att 
verksamhetsberättelsen har utvecklats på ett negativt sätt, vilket besvaras av 
ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om hur arbetet med att utveckla dialogen 
mellan kommunförvaltningen och bolaget går, vilket besvaras av VD för 
Hällefors bostads AB Thomas Hjelmqvist och kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om VD för Hällefors bostads 
AB Thomas Hjelmqvist har något att tillföra kring kommentaren om att 
verksamhetsberättelsen har utvecklas på ett negativt sätt, vilket besvaras av 
VD för Hällefors bostads AB Thomas Hjelmqvist. 
 
Håkan Bergström (S) yttrar sig och ställer fråga kring social dumping och 
bolagets upplevelse av detta, vilket delvis besvaras av VD för Hällefors 
bostads AB Thomas Hjelmqvist och kompletteras av ordförande Cecilia 
Albertsson (M). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Madelene Jönsson (SD). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer först bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Därefter ställer ordförande Cecilia Albertsson (M) bifall mot avslag på sitt 
eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 

Underlaget uppdateras utifrån inkommen revisionsberättelse inför 
behandlingen i kommunstyrelsen. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Hällefors Bostads AB:s årsredovisning för 2022 godkänns. 
 
Hällefors Bostads AB har under 2022 bedrivit verksamheten förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utfört det inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
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Tilläggsbudgetering riktade generella statsbidrag vård- 
och omsorg, dnr KS 23/00021 

Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut I:17, 2021-01-27 (S2021/04601 (delvis)) 
Regeringsbeslut I:18, 2021-01-27 (S2021/04603 (delvis)) 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 
Ärendet 
Socialstyrelsen har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till vård och omsorgsverksamheten år 2021 som utgörs av två 
bidrag. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Hällefors kommun har tilldelats två riktade generella statsbidrag för 
verksamhetsåret 2021 som kan nyttjas under åren fram t o m år 2023. Efter 
ekonomisk avstämning i samband med årsbokslutet 2022 kan 
kommunförvaltningen konstatera att större delen av de medel som 
kommunen erhållits föreslås ombudgeteras/överflyttas till verksamhetsåret 
2023. 
 
1. Prestationsbaserade medel för att minska andelen timanställda i 

kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 
kommuner baserat på kommunernas möjligheter att minska andelen 
timanställningar inom den kommunalt finansierade vården och 
omsorgen av äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna 
incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka 
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tryggheten inom äldreomsorgen. Totalt handlar det om ett belopp på 
10 572 tusentals kronor som förslås tilläggsbudgerats för år 2023.   
 

2. Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 
kommuner och syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att 
öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom 
äldreomsorgen. Totalt handlar det om ett belopp på 195 tusentals 
kronor som förslås tilläggsbudgerats för år 2023.   
 

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är ambitionen med 
bidraget är att förstärka det statliga stödet till vård och 
omsorgsverksamheten, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna 
själva att bestämma hur pengarna ska användas. Bidraget är inte förknippat 
med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidraget 
beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen 
att vara aktuell. Utifrån rådets rekommendationer för intäkter ska det 
aktuella bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen. Det innebär det är finansförvaltningen som erhåller detta 
bidrag och redovisas som ett generellt statsbidrag i kommunens 
redovisning. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 
10 767 tusentals kronor för driften avseende vård och 
omsorgsverksamheten för verksamhetsåret 2023 för att möjliggöra åtgärder 
för verksamheten. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 767 tusentals kronor 

avseende riktade generella vård och omsorgsmedel för driftverksamheten 
år 2023. 

 
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 767 tusentals kronor för 

generellt riktat statsbidrag år 2023. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om varför detta ärende inte behandlas i 
kommunstyrelsens välfärdsutskott istället, vilket besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Tobias Nygrens (C) frågeställning leder till en diskussion där även Allan 
Myrtenkvist (S) yttrar sig. 
 
Tobias Nygren (C) önskar lämna en protokollsanteckning, vilket godkänns 
och formuleras enligt följande; 
Ärenden som rör välfärdsutskottets områden ska framöver hanteras av 
välfärdsutskottet. 
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Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om det är möjligt att använda 
dessa medel för att täcka eventuella utökade kostnader som uppstår när kravet 
på 11-timmars dygnsvila träder i kraft, vilket besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Håkan Bergström (S). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 10 767 tusentals kronor avseende 
riktade generella vård och omsorgsmedel för driftverksamheten år 2023. 
 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 10 767 tusentals kronor för 
generellt riktat statsbidrag år 2023. 
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Tilläggsbudgetering för investering i Formens hus, dnr 
KS 23/00053 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-15 § 32 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 
Ärendet 
Ombyggnationen av Formens hus har inte slutfakturerats under år 2022, och 
investeringen har således inte aktiverats. Projektet är färdigställt och godkänt 
vid slutbesiktning 7/12 och 9/12. De arbeten som på uppdrag av kommunchef 
tilläggsbeställts (montering av ledstänger i trapphus, kompletterande puts- och 
målningsbehandling i trapphus, montering av pentryutrustning samt några 
tilläggs- och ändringsarbeten,) har fakturerats efter årsskiftet. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Totalt har projektet haft en budget på 10,0 miljoner kronor för år 2022. 
Investeringsutgifterna har t o m år 2022 varit 8,6 miljoner kronor. Det 
innebär att mellanskillnaden på 1,4 miljoner kronor behöver 
tilläggsbudgeteras år 2023 för att finansiera projektet för kommunstyrelsen.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för 
investering i Formens hus och att det finansieras genom egna medel. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1,4 miljoner kronor avseende 

investering av Formens hus för verksamhetsår 2023. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 1,4 miljoner kronor avseende 
investering av Formens hus för verksamhetsår 2023. 
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Tilläggsbudgetering för investering av badhuset 2023, 
dnr KS 23/00054 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 
Ärendet 
Badhuset har inte färdigställts under år 2022, och investeringen har således 
inte aktiverats. Anledningen till förseningen har projektet tidigare informerat 
om, och det är i huvudsak saneringen av föroreningen i mark komplicerat av 
en pandemi och ett världsläge där det inte varit möjligt att arbeta in förlorad 
tid.  
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Totalt har badhusprojektet haft en budget på 120,0 miljoner kronor som 
fördelats mellan åren 2021 och 2022. Investeringsutgifterna har t o m år 
2022 varit 122,7 miljoner kronor.  
 
Av avtalade 109,4 miljoner kronor har entreprenören till och med år 2022 
fakturerat 102,7 miljoner kronor, vilket innebär att 6,7 miljoner kronor 
kvarstår av avtalad summa. 
 
Till detta ska läggas ÄTA-arbeten och kostnader för materialfördyringar 
och olika förseningar som ännu inte hanterats. Denna summa är lite osäker, 
men kan uppgå till mellan 10-15 miljoner kronor. En del av dessa 
kostnader kan tas som drift om utrymme finns för det. 
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Den ombyggnationen som även görs i Ishallen med anledning av 
badhusbyggnationen är offererad och beställd och beräknade utgifter utgörs 
till cirka 5 miljoner kronor.  
 
Arbetet med den yttre miljön kommer att kräva en del åtgärder. Vissa är 
planerade och fakturerade, andra inte. Ett projekteringsmöte ska hållas 
angående detta. Totala åtgärder för anläggande av vägar och cykelställ med 
mera borde inte överstiga 1,5 miljoner kronor. Detta kan också hanteras via 
driftredovisningen om ekonomin tillåter.  
 
Sammantaget innebär det att badhusprojektet behöver tilläggsbudgeteras 
med 28,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för 
investering av badhusprojektet och att det finansieras med nyupplåning 
med maximalt 25 miljoner kronor. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 28,2 miljoner kronor avseende 

investering av badhusprojektet för verksamhetsår 2023. 
 

- Investeringen finansieras genom nyupplåning med maximalt 25 miljoner 
kronor under år 2023.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om när det är tänkt att 
utemiljön ska vara klar, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om storleken på 
räntesänkning om ett grönt lån beviljas, vilket delvis besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 28,2 miljoner kronor avseende 
investering av badhusprojektet för verksamhetsår 2023. 

 
Investeringen finansieras genom nyupplåning med maximalt 25 miljoner 
kronor under år 2023. 
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Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska 
verksamheten 2023, dnr KS 23/00055 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-11 § 167 
 Inkommen begäran från tekniska förvaltningen, 2023-02-03 
 

Ärendet 
Tekniska förvaltningen har till kommunförvaltningen inkommit med 
önskemål om tilläggsbudgetering för 2023 för investeringar inom dels gata 
vatten och avlopp (VA) samt renhållning. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Eftersom alla investeringsprojekt som planerats för år 2022 ännu inte är 
slutförda önskar tekniska förvaltningen en tilläggsbudgetering med totalt 
8 684 tusentals kronor för verksamhetsåret 2023.   
 

 

Va/Renhållning Projektnr Belopp (tkr) Kommentar
Älvestorps RV 368 2 337 Oklart om ramavtal/egenregi

Garage Fjällbo 321 3 387
Försenat pga ekonomi och 
bygglov.

Totalt 5 724
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Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA och renhållnings-
verksamheten på totalt 5 724 tusentals kronor från tekniska förvaltningen 
godkänns och att det finansieras med kommunens egna medel, d v s ingen 
nyupplåning behöver ske.  
 
När det gäller begäran av investeringsmedel inom gatusidan föreslår 
förvaltningen att tekniska organisationen erhåller begäran på totalt 2 960 
tusentals kronor och att det finansieras med kommunens egna medel, d v s 
ingen nyupplåning behöver ske.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för 

skattefinansierade verksamheten på 2 960 tusentals kronor för år 2023 
godkänns. 

 
- Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för VA 

och renhållning på 5 724 tusentals kronor för år 2023 godkänns. 
 

- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 684 tusentals kronor avseende 
investeringar för år 2023. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för 
skattefinansierade verksamheten på 2 960 tusentals kronor för år 2023 
godkänns. 

Gata Projektnr Belopp (tkr) Kommentar

Nya sandfickor med tak 056 41
Sent bygglov. Påbörjat arbete 
måste färdigställas.

Upprustning broar 058 319

Samkörs med Karlskoga energi, 
sen byggstart. Flerårsprojekt. 
Broprojekt som fortfarande 
pågår, spann 1/4 är snart klart. 
Svartälvsbron

Reinvest. Väg- och gatubelysning 141 2 200

Arbeten beställda men kommer 
inte vara klart till årsskiftet. 
Flerårsprojekt

Tillgänglighet/Trafiksäkerhetsåtgärd055 400

Arbetet påbörjat men inte 
hunnit färdigställas. 
Materialbrist framförallt (och 
personalbrist) har skjutit fram 
arbetet

Totalt 2 960
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Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudgetering av investering för VA 
och renhållning på 5 724 tusentals kronor för år 2023 godkänns. 

 
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 8 684 tusentals kronor avseende 
investeringar för år 2023. 
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Tilläggsbudgetering för investering i centralköket 2023, 
dnr KS 23/00056 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-05 § 77 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-25 § 170 

 
Ärendet 
Centralköket har inte färdigställts under år 2022, och investeringen har 
således inte aktiverats. Projektet har försenats på grund av längre torktider i 
konstruktionsbetong och i ny pågjutning på golvbjälklaget än beräknat. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Totalt har projektet haft en budget på 11,7 miljoner kronor för år 2022. 
Investeringsutgifterna har under år 2022 varit 6,8 miljoner kronor. Det 
innebär att mellanskillnaden på 4,9 miljoner kronor behöver 
tilläggsbudgeteras år 2023 för att finansiera projektet för kommunstyrelsen.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras för 
investering i centralköket och att det finansieras genom egna medel. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 4,9 miljoner kronor avseende 

investering av centralköket för verksamhetsår 2023. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
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Jessica Jansson. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 4,9 miljoner kronor avseende 
investering av centralköket för verksamhetsår 2023. 
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Nya avgiftsnivåer för maxtaxa förskola och fritidshem 
2023, dnr KS 23/00002 

 
Beslutsunderlag 
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket 
Skollagen (2010:800) 
 
Ärendet 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för innevarande bidragsår 
under januari månad. I samband med det lämnas uppgift till kommunerna om 
slutligt bidrag. De föreslagna avgiftsnivåerna för 2023 har presenterats. 
Statsbidraget delas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i 
förordningen.  
 

Ekonomi 
De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2023 till den 31 
december 2023. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar år 
2023 från 52 410 kronor till 54 830. De nya avgiftsnivåerna ska tillämpas 
från 1 maj år 2023. 

 
Förskola 

 Avgiftstak* dock högst 
Barn 1 3% 1 645 kr 
Barn 2 2% 1 097 kr 
Barn 3 1%    548 kr 

 
Fritidshem 
 
Barn 1  2%  1 097 kr 
Barn 2  1%     548 kr 
Barn 3 1%     548 kr 
 
*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som 
erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 ½ 
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.  
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Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen 
bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående 
avgifter som förslag till beslut. 
 
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 
öka något.  

 
 

Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 

verksamhetsåret 2023. 
 
--- 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 
verksamhetsåret 2023. 
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Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd 2023, dnr 
KS 23/00005 
 

Beslutsunderlag 
Taxor, avgifter och ersättningar inom äldreomsorg och området funktionsstöd 
uppdateras årligen. Meddelandeblad 7 2022 från Socialstyrelsen Uppgifter för 
beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2023 
(bilaga).   

Ärendet 
Taxor och avgifter inom omsorgsverksamheten i kommunen baseras på 
lagrummen: 
 
- Socialtjänstlagen (2001:453) 
- Hälso och sjukvårdslagen (2017:30) 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
knutna till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 2022 var 48 300 kronor och för 
2023 är prisbasbeloppet beslutat till 52 500 kronor. Detta motsvarar en 
höjning om 8,7 procent.  

 
Hällefors kommuns avgifter för äldreomsorg baseras på ovan nämnda 
lagrum och justeras (indexuppräknas) enligt förändringar av gällande 
prisbasbelopp. Detta innebär mot ändringen av prisbasbelopp justerat för 
2023 en höjning av Hällefors kommuns avgifter inom äldreomsorg och 
området funktionsstöd motsvarande nära nio procent. Högkostnadsskydd 
och minimibelopp justeras enligt bilagt meddelandeblad. De nya 
avgiftsnivåerna ska tillämpas från 1 maj år 2023. 
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Facklig samverkan 
Information och samverkan sker i kommuncentral samverkansgrupp innan 
ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Godkänna årets indexuppräkning av kommunens avgifter för äldreomsorg 

och område funktionsstöd.  
 

--- 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Godkänna årets indexuppräkning av kommunens avgifter för äldreomsorg och 
område funktionsstöd.  
 



Meddelandeblad 
 

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

7/2022 
December 2022 

 

 

 
  
 

 

Uppgifter för beräkning av avgifter 
inom äldre- och funktionshinder-
omsorgen år 2023 

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

Prisbasbeloppet 2023 
För år 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor. 

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL 
Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård 
och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet. För år 2023 motsvarar det 2 359 kr per månad.  

Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får 
per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 
För år 2023 motsvarar det 2 423,31 kr per månad. 

Minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL 
Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska, om inte annat följer av 8 
kap. 8 § SoL, alltid utgöra per månad, lägst en tolftedel av 1,4789 gånger 
prisbasbeloppet. För år 2023 motsvarar det 6 470,19 kronor per månad.  
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Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska 
utgöra lägst en tolftedel av 1,2066 gånger prisbasbeloppet. För år 2023 mot-

svarar det 5 278,88 kr per månad.  
Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostna-

der för bosättning och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstla-
gens avgiftsbestämmelser bör levnadsomkostnader för yngre personer med 
funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som 
överstiger minimibeloppet med upp till 10 %.1  

Individuell prövning av minimibeloppet 
Enligt 8 kap. 8 § första stycket SoL ska en kommun höja minimibeloppet i 
skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter var-
aktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 8 
kap. 7 § SoL. Eftersom en person kan ha faktiska kostnader som överstiger 
minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL så kan ett höjt minimibelopp fastställas 
efter en individuell prövning. Kostnader som kan beaktas är t.ex. fördyrade 
kostnader för resor, för viss typ av kost eller på grund av funktionshinder. 
Kommunen bör godta den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt 
hög.2 

Kommunen får även i vissa fall minska minimibeloppet enligt 8 kap. 8 § 
andra stycket SoL. Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i 
Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen base-
ras på deras beräkningar. Det beror på att även den schablonmässiga delen av 
minimibeloppet i huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar.3  

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

Konsumentverkets referensvärden för 
levnadskostnader 
Konsumentverket gör årliga beräkningar av referensvärden för levnadskost-
nader. Levnadskostnaderna omfattar varor och tjänster som ett hushåll vanli-
gen behöver för att klara vardagens behov. Dessa beräkningar bör ligga till 
grund för vissa av de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. I detta 
meddelandeblad redovisar vi Konsumentverkets beräkningar för år 2023. 
(Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader per månad – Pro-
gnos för år 2023, se tabell).  

På Konsumentverkets hemsida finns mer information om beräkningarna 
och de olika utgiftsposterna, läs mer här: https://www.konsumentver-
ket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberak-
ningar/. Här finns framräknade belopp för 2023: https://publikationer.konsu-
mentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna. 

                                                 
 
1 Proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre och handikappomsorg s. 41. 
2 Prop. 2000/01:149 s. 59. 
3 Prop. 2000/01:149 s. 40–41. 

https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberakningar/
https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberakningar/
https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/kostnadsberakningar/
https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna
https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna
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Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader  

per månad år 2023 

6–11 10–13 14–17 18–30 31–60 61–74 75 år 

Livsmedelskostnader mån 1 år 2–5 år 6–9 år år år år år år - 

All mat lagas 

hemma 1 010  1 130  1 510  2 190  2 750  3 310  3 630  3 420  3 070  * 
… förutom lunch på 

vardagar 700  850  1 170  1 700  2 140  2 580  2 830  2 660  2 390  * 

 

Individuella  

kostnader 0 år 1–3 år 4–6 år 

7–10 

år 

11–14 

år 

15–17 

år 

18–25 

år 

26–49 

år 

50–64 

år 65 år- 

Kläder och skor 790  790  1 070  1 080  870  760  690  670  670  650  
Fritid och lek 120  220  450  580  590  670  720  690  690  610  
Mobiltelefon **       80  110  160  160  160  130  100  
Personlig hygien *** 470  740  210  210  430  760  780  730  710  670  
Barn- och ungdoms-
försäkring 210  210  210  210  210  210       
Övrig barnutrustning 890  470  20  20              
Summa individuella 

kostnader 2 480  2 430  1 960  2 180  2 210  2 560  2 350  2 250  2 200  2 030  

 

Hushållsgemensamma  

kostnader 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 

Förbrukningsvaror 130  170  270  320  390  440  490  
Hemutrustning 1 040  1 150  1 480  1 810  2 030  2 240  2 380  
Medier **** 1 600  1 850  2 100  2 400  2 610  2 820  3 130  
Hushållsel 590  780  1 030  1 280  1 490  1 690  1 890  
Vatten och avlopp 160  310  470  630  790  940  1 100  
Hemförsäkring (storstad) 190  230  270  330  360  420  450  
Hemförsäkring (mellanstor stad) 130  160  180  220  240  290  300  
Hemförsäkring (mindre tätort) 120  140  160  200  210  240  250  
Summa (storstad) 3 710  4 490  5 620  6 770  7 670  8 550  9 440  

Summa (mellanstor stad) 3 650  4 420  5 530  6 660  7 550  8 420  9 290  

Summa (mindre tätort) 3 640  4 400  5 510  6 640  7 520  8 370  9 240  

* Matkostnaden beräknas med hjälp av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) som visar 
dagsbehovet av energi och näring för olika åldersgrupper. Det rekommenderade dagsbehovet av 
energi sträcker sig endast upp till 74 år. Konsumentverket kan därför inte presentera några matkostnader 
från 75 år och uppåt. 
** Gäller för barn från 8 år 
*** För 18–23 åringar ska kostnaden minskas med 80 kr/månad på grund av fri tandvård. 
**** Här ingår familjeabonnemang för mobiltelefon. För hushåll som har barn under 8 år ska kostnaden 
minskas med 190 kr per månad. 
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Merkostnad för mat vid fastställande av 
förbehållsbelopp  
De schabloniserade kostnaderna för kost som ingår i minimibeloppet är fram-
räknade för personer som är 61 år och äldre.4 Eftersom personer som är un-
der 61 år normalt konsumerar mer livsmedel och därmed också har en högre 
kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till denna merkostnad. Det 
innebär även att yngre personer med funktionsnedsättning bör få ett högre 
belopp för livsmedelskostnaden än äldre personer. Vägledande för beräk-
ningen av denna kostnad bör vara Konsumentverkets beräkning av livsme-
delskostnader för olika åldersgrupper.5  

På samma sätt som för yngre personer med funktionsnedsättning kan kom-
munen behöva höja minimibeloppet för personer som är 61 år och äldre om 
de har varaktiga merkostnader till ett inte oväsentligt högre belopp för livs-
medel.6 Det innebär att det i vissa fall kan finnas anledning att höja minimi-
beloppet på grund av en merkostnad för mat även för personer som lagar sin 
mat själva och inte enbart för dem som betalar mat från hemtjänsten.  

Minimibeloppet kan behöva höjas om den enskilde har merkostnader för 
livsmedel, t.ex. på grund av att denne köper viss kost via hemtjänsten i ordi-
närt eller i särskilt boende eller dagverksamheten. Den faktiska merkostna-
den bör godtas om den inte är oskäligt hög.7 Om kost ingår i avgiften har 
kommunen rätt att minska den enskildes minimibelopp.8  
  

                                                 
 
4 Prop. 2000/01:149 s. 39. 
5 Prop. 2000/01:149 s. 41. 
6 Prop. 2000/01:149 s. 59. 
7 Prop. 2000/01:149 s. 59. 
8 Prop. 2000/01:149 s. 41. 
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Denna information (art.nr. 2022-12-8266) kan laddas ner från Socialstyrelsens webbplats: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer.  

 

Publicerad: www.socialstyrelsen.se, 2022 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer
http://www.socialstyrelsen.se/
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insats, dnr KS 23/00076 

Beslutsunderlag 
FS 2010:659, 3 kap.1§ 
SOSFS 2011:9, 3 kap.1§ 
Patientsäkerhetsberättelsen för Elevhälsans medicinska insats Hällefors  
kommun år 2022, 2023-01-09.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen i Hällefors kommun är vårdgivare för sjukvårdsverksamhet 
inom elevhälsan. Vårdgivaren utser en enhetschef för elevhälsan och utför 
dokumentation om fördelningen av ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. 
Verksamheten strävar efter en god och säker vård där risker för vårdrelaterade 
skador minimeras och där ett enhetligt patientsäkerhetsarbete mellan länets 
kommuner tillämpas.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2022 innehåller: 
 
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 
- Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
- Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomfördes under  
året 
- Vilka åtgärder som genomförs för ökad patientsäkerhet 
- Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
- Rutiner för händelseanalys 
- Informationssäkerhet 
- Samverkan för att förebygga vårdskador 
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och  
synpunkter 
- Sammanställning och analys 
- Samverkan med patienter och närstående 
- Resultat 

Social konsekvensanalys 
Ett väl fungerande patientsäkerhetsarbete minskar risken för vårdrelaterade  
skador. Samverkan mellan sjukvårdspersonal, patienter och närstående  



2(2) 

 

leder till färre avvikelser i verksamhetens arbete och har en positiv  
påverkan på elevers hälsa. Enlighetliga principer inom patient- 
säkerhetsarbetet främjar en rättvis fördelning av resurser mellan  
samhällsgrupper. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter gällande  
frågan utifrån detta perspektiv. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En konsekvent tillämpning av de uppsatta reglerna effektiviserar  
kommunens arbete. Ett säkert och enhetligt patientsäkerhetsarbete minskar  
risker för eventuella extra utgifter för kommunen. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett i på central facklig samverkan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelsen för elevernas medicinska insats för 
Hällefors kommun år 2022. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord kortfattat. 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelsen för elevernas medicinska insats för 
Hällefors kommun år 2022. 
 



 
 
 
 
 

Patient- och 
kvalitetssäkerhetsberättelse 

 

för Elevhälsans medicinska insats 
(EMI) 

 
Hällefors kommun 

 
År 2022 

 
 
 
 

 
 
 
2023-01-09  
Annica Ringmyr 
Enhetschef med medicinskt ledningsansvar för Elevhälsan 



Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 
Verksamhetens mål är att bedriva en god och säker vård där risker tidigt identifieras, för att 
förebygga och minimera vårdrelaterade skador och att sträva efter ett enhetligt 
patientsäkerhetsarbete mellan länets kommuner. 
Att rapportera och fortlöpande diskutera risker, brister och avvikelser som ett led i att 
förbättra och utveckla verksamheten är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Samt 
främja säkra rutiner, bedriva en jämlik skolhälsovård för alla elever och samverka med 
vårdnadshavare och skolans övriga personal. Alla elever ska ha tillgång till en säker och 
lättillgänglig skolhälsovård av god kvalitet, där både elever och vårdnadshavare kan känna sig 
trygga och välinformerade. 
 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
Vårdgivare för den vårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan, är kommunstyrelsen i 
Hällefors kommun. Vårdgivaren ansvarar för att enhetschef för elevhälsan utses. Vårdgivaren 
ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 
verksamheten. 
Elevhälsans medicinska insatser (EMI) är ett eget verksamhetsområde inom skolan. 
 
Enhetschefen ansvarar för att alla medarbetare i elevhälsan, har rätt kompetens, får 
fortbildning och har ansvar och befogenheter för att kunna bedriva vård av god kvalitet. 
Enhetschefen är den person som såväl tillsynsmyndighet, elever, vårdnadshavare och personal 
ska kunna vända sig till i frågor gällande verksamheten. Enhetschefen planerar, leder, 
kontrollerar, dokumenterar och redovisar verksamhetens resultat bland annat genom att 
årligen upprätta en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse, som delges vårdgivaren. 
Enhetschefen har även ansvar att uppdatera och utveckla lokal metodbok, utifrån Örebro 
kommuns metodbok för Elevhälsans medicinska insatser och att hantera avvikelserapporter 
och utifrån dessa göra analyser och vidta lämpliga åtgärder, till exempel Lex Maria anmälan 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
I Hällefors kommun är enhetschef för elevhälsan, Annica Ringmyr, verksamhetschef även för 
den medicinska delen av elevhälsan. Om verksamhetschef inte har den medicinsk kompetens 
ska det medicinska ansvaret överlåtas till person som innehar denna kompetens.  
Enhetschef tillsammans med berörd personal är ansvarig för att informera elev och 
vårdnadshavare om en vårdskada inträffat. 
 
Skolsköterskor och skolläkare följer både skolans handlingsplaner och EMI´s 
verksamhetsplan, vilket ger verktyg för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. All 
legitimerad personal i EMI arbetar under eget yrkesansvar. Varje medarbetare ansvarar för att 
hålla sig väl förtrogen med lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för elevhälsan, samt 
de rutiner och riktlinjer som gäller för verksamheten. I ansvaret ingår även att identifiera och 
rapportera avvikelser och risker. 
 
Skolläkare i elevhälsan i Hällefors kommun, är anställd via avtal med Region Örebro län. 
 
 
 



Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under 
året 
SOSFS 2011:9 5 kap. 2§ 
Den som bedriver verksamhet ska enligt SOSFS 2011:9 5 kap. 2§ fortlöpande utöva 
egenkontroller. Ett systematiskt kvalitetsarbete görs genom användande av ”Kvalitetsmått för 
Elevhälsans medicinska insats (EMI)” (utgiven av Riksföreningen för skolsköterskor och 
svenska skolläkarföreningen, version 2020) i samarbete mellan verksamhetschef och 
skolsköterskor. 
 
Elevhälsans medicinska enhet upprättar årligen en verksamhetsberättelse, där arbetet under 
det gångna läsåret redovisas. En verksamhetsplan upprättas och revideras vartannat år och 
ligger sedan som grund för elevhälsans medicinska insatser (senast reviderad h.t 2021). 
 
Enligt lokala instruktioner genomförs årligen en genomgång av läkemedel som skolsköterskor 
enligt delegering av skolläkare, får beställa från Apotek och tilldela elever enligt generell 
ordination, vid behov. Alla skolsköterskor i elevhälsan har haft denna delegering under året. 
 
Hälsosamtal hålls årligen med alla elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 och första gymnasieåret. 
Dessa utgår från hälsoenkäten ELSA (elevsamtal sammanställt och analyserat) som elever och 
vårdnadshavare (ej årskurs 4, 7 och gymnasieelevers vårdnadshavare) besvarar separat. Dessa 
enkäter är gemensamma för hela Örebro län i ett samarbete mellan Region Örebro län och 
länets kommuner. Enkätsvaren (avidentifierade) skickas därefter till en gemensam databas, 
där sammanställning görs och tabeller och statistik återges till elevhälsans medicinska insats, 
för analys och vidare återgivning till berörda, så som elever, skolledning, politiker, 
vårdnadshavare och pedagoger. 
 
Genom egenkontroll följs kontinuerligt (1 ggr/v) temperaturkurvor i kyl, för förvaring av 
vacciner. Inga temperaturavvikelser har förekommit under året. 
 
Rapport av givna vaccinationer dokumenteras och skickas elektroniskt till 
Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister, i anslutning till vaccineringen. 
Data för vaccinationstäckning finns både via lokal statistik och nationellt register.  
Av säkerhetsskäl är två skolsköterskor delaktiga i lokalen (eller angränsande rum) vid 
vaccinering av elever. 
 
Genomgång av läkemedel, vaccin och omläggningsmaterial görs regelbundet för kontroll av 
förbrukningsdatum och kasseras efter utgångsdatum. 
Kasserade sprutor och kanyler skickas regelbundet för destruktion, i för ändamålet avsedda 
behållare. 
Kasserade läkemedel återlämnas till Apoteket. 
 
Loggkontroll i PMO görs 4 ggr/år. Verksamhetschefens bedömning är att ingen medarbetare 
inom EMI, utan fullgod anledning loggat in i elevhälsojournal under 2022. 
 
  



Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1 - 2 
Nätverket för verksamhetschefer för elevhälsan i länets kommuner träffas tre gånger per 
termin och då diskuteras gemensamma arbetssätt, avtal och överenskommelser bl. a mellan 
Regionen och länets kommuner och även mellan kommunerna. Dessa möten protokollförs 
och har under 2022 hållits både fysiskt och digitalt. 
 
En referensgrupp bestående av skolsköterskor med medicinskt ledningsansvar (MLA) i länet 
träffas två gånger per termin och då diskuteras arbetssätt, metoder, vårdkvalitet och 
gemensamma förbättringsmetoder, samt andra aktuella ämnen. Medverkar på dessa möten gör 
även skolöverläkaren i Örebro. 
Dessa möten protokollförs och återförs sedan till den egna organisationen för verkställande. 
Under 2022 har dessa möten hållits både fysiskt och digitalt. 
 
Skolsköterskorna i länets norra kommuner har gemensamma möten två gånger per år. Då tas 
bland annat frågor om patientsäkerhetsarbete upp. Dessa möten har genomförts vid ett tillfälle 
under 2022 p.g.a. Covid. 
 
Lokal metodbok finns tillgänglig för skolsköterskorna i Hällefors kommun. Denna uppdateras 
av enhetschefen årligen. Den lokala metodboken bygger på metodbok för elevhälsans 
medicinska insatser i Örebro kommun, men utifrån lokala förutsättningar. Den lokala 
metodboken är upprättad digitalt 2021 och reviderades senast i augusti 2022. 
 
Möten inom EMI lokalt, har genomförts vid 2 tillfällen under hösten. Där diskuteras 
elevhälsoarbetet och verksamhetsutveckling. 
 
Skolsköterskorna har under året tagit del av föreläsningar digitalt, tillsammans med skolläkare 
och övriga skolsköterskor i Örebro län. 
 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
Elevhälsans medicinska enhet (EMI) i Hällefors har regelbundna verksamhetsmöten där man 
diskuterar risker, händelser och förbättringar i verksamheten. Även verksamhets- och patient-
säkerhetsfrågor (avidentifierade) dryftas.  
 

Rutiner för händelseanalyser 
SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 
Skolsköterskorna och skolläkare arbetar under eget yrkesansvar och vid händelser som 
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, skrivs en avvikelserapport (blanketter för 
detta finns i lokal metodpärm) och en händelseanalys görs.  
Enhetschefen ansvarar för vidare åtgärder och tidplan för detta. Denne sammanställer och 
återför resultat och åtgärder från avvikelsehanteringen till verksamheten och i speciella fall 
går ärendet vidare till Lex Maria anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Länsövergripande rutiner och riktlinjer arbetas kontinuerligt fram för EMI både lokalt och 
inom Örebro län. 
 



Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
EMI (Elevhälsans medicinska insats) använder PMO, vilket är ett elektroniskt journalsystem 
som stöder hanteringen av medicinsk dokumentation och patientadministration. PMO är CE-
certifierat som en medicinteknisk produkt. 
 
I PMO framgår vem som ansvarar för en viss journaluppgift, dennes befattning samt tidpunkt 
för när journaluppgiften fördes in i journalen. Dokumenterade journaluppgifter kan inte 
ändras eller utplånas av behöriga användare. Införda uppgifter ska signeras i samband med 
dokumentationen. 
 
Varje enskild journal förses med en tydlig personidentifikation, samt med elevens och 
vårdnadshavarens kontaktuppgifter, vilka är hämtade från befolkningsregistret via IST.  
Journaldokument skannas in i respektive elevs journal i PDF-format och arkiveras digitalt 
enligt dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska enhet (EMI). 
 
Elever med skyddade personuppgifter finns inte i PMO. Dessa journalanteckningar skrivs i 
pappersjournal och förvaras i låst arkivskåp med brandskydd. 
 
I PMO loggas användarnas aktiviteter. Det går på detta sätt att kontrollera från vilken enhet en 
elevs journal öppnats och av vem. Vidare kan man se vilka åtgärder som vidtagits med 
patientuppgifterna. 
 
Enhetschefens ansvar gällande PMO, är att utdela behörighet för åtkomst av journaluppgifter 
förenliga med skolsköterska och skolläkares arbetsuppgifter. Denna uppgift är i Hällefors 
delegerad till skolsköterska med PMO administrativt ansvar och denne har genomgått 
utbildning för detta. 
 
Skolsköterskor och skolläkare är informerade om bestämmelser gällande hantering av 
personuppgifter och hur dokumentationen ska genomföras. 
 
Skolsköterskor och skolläkare ska ansvara för att personliga lösenord inte kan bli tillgängliga 
för obehöriga. Datorer ska inte lämnas med oskyddade patientuppgifter och anställda i EMI 
ska endast ta del av uppgifter i PMO där denne deltar i arbetet runt eleven. En skolsköterska 
har ansvar att två gånger per termin kontrollera att ingen obehörig tagit del av någon 
elevjournal. 
 
Ett posthanteringsdokument har upprättats för säkerställande att obehöriga personer inte 
öppnar post som är adresserad till Elevhälsans medicinska insats. Dokumentet baseras på 
SOSFS 2008:14, 2 kap och offentlighets och sekretesslagen (2009:400). 
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 
Ett avtal finns mellan Elevhälsans medicinska insats i Örebro kommun och de övriga 
kommunerna i länet. Via gemensamma träffar regelbundet mellan verksamhetsansvariga i 
länets kommuner, samt via en gemensam metodbok för Elevhälsans medicinska insats, 
säkerställs att metoder och rutiner följs enligt lagen. 
Genom detta gemensamma arbete möjliggörs även samordning gällande fortbildning för 
skolsköterskor. 



Alla remisser som skickas från skolan skrivs av skolsköterska eller skolläkare (med bifogade 
dokument från berörda yrkeskategorier) för att säkerställa bevakning av remissvar i 
journalsystemet PMO. 
 
Ett systematiserat arbete för rapportering och överlämning av journaler mellan BVC och 
Elevhälsans medicinska insats finns. Även systematiserat arbete finns för rapportering mellan 
olika stadier och skolformer, för att minimera risk för uteblivna vaccinationer och kontroller. 
 
Samverkan sker även med ungdomsmottagningar, socialtjänsten, primärvården, barn- och 
ungdomsklinikerna samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Samverkan sker även med 
norra Örebro läns folkhälsa och Örebro universitet. 
 
Inskrivning i skolan, av till Sverige nyanlända elever, sker med hjälp av telefontolk. 
Skolsköterskan deltar vid inskrivningssamtalet för att få blanketter för journalrekvisition 
respektive vaccinationsblanketter undertecknade av vårdnadshavare och kort informera om 
elevhälsans kompetenser och arbete och inhämta information från vårdnadshavare. EMI-
journal kan efter inskrivningssamtalet snabbt rekvireras från föregående skola, eller i de fall 
då eleven inte gått i svensk skola tidigare, snabbt göra Asylhälsan uppmärksam på elevens 
existens, så de kan kalla denne för hälsokontroll och därmed minimera risken för uteblivna 
kontroller eller vaccinationer. 
Kontakter med nyinvandrade elever och vårdnadshavare sker med hjälp av tolk (telefontolk) 
för minimering av felkällor/missuppfattningar. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och 
synpunkter 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 
Skolsköterskorna och skolläkare rapporterar risker och händelser som har eller hade kunnat 
medföra en vårdskada. Avvikelserapport skrivs i dessa fall och handläggs sedan av enhetschef 
efter samtal om händelsen med berörd skolsköterska eller skolläkare. 
 
Klagomål på given vård eller behandling av EMI tas emot via post, e-mail, telefon eller 
personligt. 
 
Två avvikelserapporter från skolsköterska i elevhälsan, har inkommit under året 2022.  
Ingen anmälan till IVO eller Lex Maria anmälan har gjorts ang. dessa avvikelser. 
Dessa har hanterats i verksamheten (Se ”Avvikelser under 2022” sist i detta dokument). 
 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter på vården, sammanställs och analyseras för att 
möjliggöra identifiering av mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. Vid avvikelse kontaktar skolsköterskan berörd elev och om eleven inte är myndig 
kontaktas vårdnadshavare. Skolsköterskan informerar om händelsen och skriver avvikelse-
rapport. 
 
Elever och/eller vårdnadshavare som har klagomål på vård och behandling informeras om 
möjligheten att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för 



handläggning. Inga klagomål på vård och behandling har inkommit från elever och/eller 
vårdnadshavare under 2022. EMI informerar även om möjligheten att kontakta 
patientnämnden för stöd.  
 

Samverkan med elever och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
EMI strävar efter ett samarbete med vårdnadshavare kring elevers hälsa utifrån ålder och 
mognad på barnet. Skolsköterskorna i verksamheten arbetar ständigt med elevers och 
vårdnadshavares delaktighet, vilket ofta är en förutsättning för att arbeta främjande och 
förebyggande. 
 

Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
Strukturmått:  
Kommunstyrelsen har vårdgivaransvar. 
Enhetschef (distriktssköterska) finns för kommunens centrala elevhälsa och denne innehar 
även det medicinska ledningsansvaret. 
3 skolsköterskor är anställda i EMI med totalt 240 % tjänstgöring.  
Elevunderlaget har under året varit ca 850.  
Avtal finns med Region Örebro län för skolläkarkompetens, ca 5%.   
 
Processmått:  
Hälsosamtal, hälsobesök och vaccinationer har genomförts enligt nationella och 
länsövergripande riktlinjer. Länsövergripande hälsoenkäter har använts, sammanställts och 
analyserats i elevhälsodatabasen ELSA.  
Rutiner och riktlinjer finns tillgängliga i metodbok för EMI (både regional och lokal).  
Alla elevkontakter dokumenteras i elevhälsojournal i PMO. 
 
Resultatmått:  
EMI har högt resultatmått av hälsobesök, uppföljningar och vaccinationer på samtliga 
skolenheter.  
 
Ett sätt att mäta arbetsbelastning för skolsköterskor över året är att följa mätvärden. Nedan 
visas ett urval av de olika mätvärden vi följer. Dessa är hämtade ur rapportmodulen i 
verksamhetssystemet PMO. 
 
Totalt summa antal kontakter under år 2022: 3063 
Antal hälsosamtal/ELSA har under året varit: 288 
Antal genomförda planerade besök: 699 
Antal oplanerade besök: 459 
Administrativa kontakter: 1222 
Antal vaccinationer: 395 (vaccinationer genomförs med två skolsköterskor närvarande 395x2 
= 790) 
 
 
 



Avvikelser under 2022: 
Avvikelse 1: Elev skrivs in i skolan 210805 utan att EMI informerats om detta. Detta 
upptäcktes 220923. Skolsköterska jämförde elevlistor och upptäckte då att eleven inte fanns 
med i PMO.  Då uppdagades att skoladministratörs import av elevuppgifter från IST 
(folkbokföringsregistret) görs till annat dataprogram (Infomentor) och därefter läggs elever i 
klass i Infomentor. Arbetet gjordes i systemet Infomentor, vilket PMO inte bygger på. PMO 
tar sina elevuppgifter från IST. Detta ledde till att uppgifter om elever inte kunnat hanterats 
och att elever inte blivit inskrivna eller utskrivna i systemet. 
  
Avvikelse 2: Gällande samma problem som ovan. Grundskolan har byggt sitt administrativa 
arbete på dokumentationssystemet Infomentor och EMI har PMO som sitt digitala 
arbetsredskap. Båda dessa administrativa digitala verktyg bygger på IST (uppgifter direkt ur 
folkbokföringsregistret) men det är i Infomentor grundskolans administratörer arbetat och 
därmed har ändringar som gjorts där, inte kommit PMO-användare till del. 
 
Detta är under handläggning. Alla berörda är informerade om händelserna och vikten av rätt 
hantering för patientsäkerheten och att ett arbete runt detta har påbörjats.  
Möte med IT-enheten och administratörer i grundskolan är genomförda. Administratörerna 
ska gå en utbildning i IST för att få mer kunskap om verktygets möjligheter och förståelse för 
behovet av arbete i detta system, för att PMO ska fungera patientsäkert. 
En rutin för inskrivning respektive utskrivning från skolan är under utarbetande. 
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Lokal handlingsplan för patientsäkerhet, dnr KS 
23/00032 

Beslutsunderlag 
− Hällefors kommuns lokala handlingsplan för det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet 
− Lokal handlingsplan för patientsäkerhetsarbete 2023–2024. 
− Bilaga strategier och metoder. 

Ärendet 
På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen, i bred samverkan, tagit fram 
en nationell handlingsplan som ska stärka patientsäkerheten. Hällefors 
Kommun behöver en vision och en lokal handlingsplan som speglar arbetet 
som görs och vad som behöver utvecklas kopplat till den nationella 
handlingsplanen. Med visionen ”God och säker vård – överallt och alltid.  
 
Handlingsplanen ska vara ett stöd för verksamheterna i arbetet kring 
patientsäkerhet. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheterna 
på ett sätt som leder till att god och säker vård upprätthålls och där ett 
proaktivt arbete är centralt. Arbetet för att öka patientsäkerheten i hälso- och 
sjukvården behöver ta ytterligare steg för att hantera både dagens och 
morgondagens behov. 

Social konsekvensanalys 
På kommunal och regional nivå har ett antal områden identifierats för att 
skapa en god och säker vård. Det behöver finnas en säkerhetskunnig 
ledning som styr mot ökad patientsäkerhet och samtidigt skapar 
förutsättningar för en god säkerhetskultur. Personal med adekvat 
kompetens och som har förståelse för och kunskap om patientsäkerhet. 
Säker och användarvänlig teknik, en hållbar arbetsmiljö och förmåga att ta 
tillvara patienters och närståendes kunskap och erfarenhet.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Ledarskap kan ha en påverkan på patientsäkerheten oavsett vilken nivå 
inom organisationen som utövar ledarskapet. Ledningen påverkar 
patientsäkerheten bland annat genom att arbeta med säker bemanning. 
Kompetens och kontinuitet är två viktiga faktorer som är viktiga för att 
skapa en god patientsäkerhet. En bra patientsäkerhetskultur hänger ihop 
med en bra arbetsmiljö, det i sin tur ger oftast en ökad frisknärvaro bland 
personalen. En större lyhördhet hos ledningen och ökad förståelse för 
patientsäkerheten har visat sig minska antalet negativa händelser för både 
patienter och personal vilket är främjande för ekonomin på sikt.  

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Upprättad handlingsplan ”Lokal handlingsplan för patientsäkerhet 2023–

2024” godkänns. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
Upprättad handlingsplan ”Lokal handlingsplan för patientsäkerhet 2023–
2024” godkänns. 
 



BILAGA TILL LOKAL HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT PATIENTSÄKERHETSARBETE 

Strategier Förklaringar 
Medicinskt ledningsteam för 
systematiskt 
patientsäkerhetsarbete 

Består initialt av MA och EC HSL, adjungerande vid behov utsedda 
representanter vardera från gruppen sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 
Genomförs i form av verksamhetsmöte HSL var 14:e dag, strukturerat med 
fast kalendarium 
 

Ledningsteam för 
systematiskt 
patientsäkerhetsarbete 
(HSL) 

Mötesform för enhetschefer vård- och omsorgsboende, hemtjänst, LSS, 
HSL och äldreomsorgschef. Mötet hanterar endast hälso-och 
sjukvårdsfrågor och det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Ett forum för 
lärande och leds av MA planeras två gånger per termin. 
 

Verksamhetsmöte 
Legitimerad personal 
SSK + AT 

MA kallar till verksamhetsmöte ca åtta gånger per år. Samtliga av den 
legitimerade personalen deltar utifrån förutsättning och tid, i annat fall 
ansvarar medarbetarna själva för att läsa in sig på minnesanteckningar och 
meddela MA om något är oklart 
 

Utveckla och använd bästa 
rutiner och riktlinjer enligt 
evidens och beprövad 
erfarenhet 

Representanter från verksamheten träffas två-tre gånger per termin 
tillsammans med en arbetsterapeut, koordinator och MA. Diskussioner förs 
kring nya, reviderade, följsamhet och saknad av rutiner etc. Två 
representanter från varje hemtjänstområde har träffats under 2022, 2023 är 
planen att inkludera representanter från vård- och omsorgsboende och LSS 
 

Verksamhets forum för 
systematiskt 
patientsäkerhetsarbete 

Ärendegenomgång, ett forum för att diskutera enskilda patienter eventuella 
risker etc. Det handlar om bland annat det systematiska förebyggande 
arbetet runt patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och 
sjukvården. Exempel är Riskbedömning enligt SA, BPSD och 
personcentrerad vård. Det är här HSL frågorna ska diskuteras. 
 

Planeringsdagar 
systematiskt 
patientsäkerhetsarbete 
legitimerad personal 

Det är både uppskattat och strategiskt viktigt med planeringsdagar årligen 
för den legitimerade personalen.  
Särskilt betydelsefullt är att lägga dagarna i februari för att stämma av året 
som gått och samtidigt lägga upp en plan för det kommande året för att ha 
10 månader för att genomföra och att påvisa gott resultat  
 

Patientsäkerhetskonferens 
för Ledningsteam HSL 
”Analyserande – 
utvecklande” 

Årligen genomföra en hel dag för alla chefer inom omsorgen, fokus för 
dagen, chefens ansvar kring HSL och dess uppdrag. Huvudansvar för 
innehållet ansvarar MA, EC HSL, två sjuksköterskor och två 
arbetsterapeuter för. 
 

Utvecklingsdag för varje 
chefs verksamhetsområde 
(önskat läge)  

Att ansvarig enhetschef samlar sitt team (all ordinarie personal) tillsammans 
med koordinator, ansvariga sjuksköterskor, ansvarig arbetsterapeut, 
ansvarig biståndshandläggare och MA årligen för att diskutera målbild, att 
få en samsyn för att tillsammans nå måluppfyllelse 
 

Samhandling för hälsa Omsorgens interna arbete med förebyggande arbete från vaggan till graven. 
Fokus på individ och att främja den egna förmågan. Gruppen träffas 2–3 
gånger per termin. Främjar den enskilde samt samhällsekonomiska vinster 
 

Samhandling 
primärvårdsnivå 

Kontinuerliga mötesform för att se över hemtagningsprocessen, SIP med 
kvalité och trygghet för den enskilde. Koordinator, vårdsamordnare och MA 
träffas tillsammans två gånger per termin för att analysera rapporter 
 

 



BILAGA TILL LOKAL HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT PATIENTSÄKERHETSARBETE 

 

Metod Användningsområde 
Avvikelser och Lex Maria 
anmälningar 

En god säkerhetskultur är en förutsättning för att medarbetare ska känna sig 
trygga i att anmäla och diskutera negativa händelser. Analys sker 
tillsammans med berörd enhet. Leder till förståelse och förändring. 
Avvikelser av allvarlig karaktär redovisas i Myndighetsnämnden. 
 

Arbetsmiljömätning Arbetsmiljömätningar kan användas för att skapa kunskap om 
arbetsmiljöproblem som påverkar patientsäkerheten och olika 
utvecklingsområden. Analys och åtgärdsarbete kring populum. 
 

Dagliga avstämningar Dagliga möten och avstämningar där medarbetare möts och reflekterar över 
hur arbetet gått och vad som kan göras bättre dagen därpå är metoder för att 
följa upp arbetet på daglig basis inom en verksamhet. 
  

Journalgranskning Markörbaserad journalgranskning används för att, på ett strukturerat sätt gå 
igenom journaldokumentation Journalgranskning utförs idag av MA, behov 
av kollegial journalgranskning inom olika delar av vården är ett 
utvecklingsområde, fokus bör ligga på det under 2023. 
 

Mätning av realtidsdata Skapa en bild av olika patientsäkerhetsrisker med hjälp av IT-system 
exempelvis att mäta beläggningsgrad samt utlokaliserade patienter r/t 
personaltäthet och kompetens. 
 

Avvikelseprocessen - Risk 
och händelseanalys 

Metoder för riskanalys och händelseanalys finns utvecklade för att 
identifiera brister som kan riskera patientsäkerheten. Dessa är användbara 
stöd i patientsäkerhetsarbetet, följsamhet till befintlig rutin exempelvis är 
något som bör kvalitetssäkras. 
 

Klagomål Patientupplevelser kan exempelvis samlas in genom klagomålssystem, 
digitala förslagslådor eller patientenkäter. Viktigt att patienter och 
närstående rapporterar upplevda brister den informationen ska kunna 
användas i lärande syfte. Något som verksamheten bör uppmana till. 
 

Kvalitetsregister Uppföljningsindikatorer som följs i kvalitetsregister är en källa till kunskap 
och stöd i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Arbeta tillsammans i 
team och se över och analysera registret. Viktigt att samtliga i 
arbetsgruppen är delaktiga för att veta vilka patienter som har risker och 
vilka åtgärder som ska vidtas. 
 

Uppföljningsmått/nyckeltal 
som speglar beredskap 
 
Stabilitet i verksamheten ger 
hög patientsäkerhet 

Ett stöd för analys av beredskapen i vården kan vara analys av mått som 
speglar beredskapen i verksamheten. Nyckeltal kan exempelvis spegla 
korttidsfrånvaro, personalomsättning eller bemanningstal. Dessa mått och 
andra som är av relevans att studera indikerar hållbarheten i verksamheten 
för genom ökad kontinuitet kan patientsäkerheten säkras upp och 
arbetsmiljön främjas.  
 

Analysera rapporter Analysera data från vård kollen och enkätundersökningar. Det är viktigt att 
efterfråga patienters synpunkter och upplevelse av den kommunala hälso- 
och sjukvården. Detta är en viktig kunskapskälla i förbättringsarbetet 
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Hällefors kommuns lokala handlingsplan för 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet 

 
Hällefors kommun har arbetat med att ta fram en lokal handlingsplan för systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och har avsatt mycket tid för samtal och dialog kring 
nulägesanalys, initialt i form av en patientsäkerhetskonferens. Det var också viktigt att 
prioritera och driva frågan om patientsäkerhet framåt, men till det krävs en ökad 
förståelse hos varje ansvarig chef. 

Bakgrund 
Den lokala handlingsplanen för patientsäkerhet har arbetats fram med hjälp av SKR:s 
analysverktyg. Ett forum för medicinska frågor kopplat till den kommunala hälso- och 
sjukvården har upprättats. Initialt har EC HSL och MA utgjorts av en medicinsk 
ledningsgrupp, gruppen har regelbundna verksamhetsmöten två gånger per månad för 
övergripande hälso-och sjukvårdsfrågor, patientsäkerhetsfrågor och kvalitetsfrågor med 
mera. Arbetsprocessen har lett till ett utökat samarbete med övriga ansvariga chefer 
inom omsorgens verksamhet.  Tre strukturerade forum för dialog med EC hemtjänst, EC 
vård- och omsorgsboende och EC LSS samt Äldreomsorgschef med fokus på HSL 
frågor skedde under hösten 2022 och ytterligare ett i januari 2023, 
gruppsammansättningen går under namnet Ledningsteam HSL.  

Syfte 
Att ta fram en lokal handlingsplan för patientsäkerhet för att etablera principer, 
prioriteringar och mål för omsorgens patientsäkerhetsarbete.  

Metod 

Med hjälp av analysverktyget kunde gruppen göra en nulägesanalys och få en 
gemensam bild av läget.  
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Genomförande 
I samband med att redovisning av patientsäkerhetsberättelsen (2021), lyftes ärendet 
fram som ett prioriterat område för 2022.  Arbetsprocessen hölls ihop av MA som 
ansvarade för planering, innehåll och dokumentation. I uppstarten var tidsplaneringen 
tre timmar per träff och innehållet var klart, men efterhand justerades innehållet utifrån 
diskussioner i dialogträffarna. Arbetet påbörjades i början hösten 2022 och den lokala 
handlingsplanen förväntades vara klar i början av 2023. 

Resultat 
Under arbetsprocessen så har gruppen haft bra diskussioner kring patientsäkerhetsfrågor 
och kunnat identifiera brister utifrån den genomförda nulägesanalysen. Möjligheteten att 
ha tid avsatt för att vända och vrida på svåra frågor, att få dela olika perspektiv har 
skapat en mer enhetlig bild inför vilka utmaningar som finns i verksamheten.  

Den lokala handlingsplanen för patientsäkerhet hanteras av politiken och lämnas över 
som ett beslutsärende för ställningstagande. 

Den lokala handlingsplanen ämnar fungera som ett levande dokument och bör följas 
upp regelbundet på berörda verksamhetsmöten. 

Handlingsplanen innehåller fem prioriterade områden 

1. Ökad kunskap 
2. Tillförlitliga säkra system och processer 
3. Säker vård 
4. Stärka analys, lärande och utveckling 
5. Öka riskmedvetenhet och beredskap 

Bilaga Strategier och Metoder 

Framgångsfaktorer 

 En slutsats är att det finns ett stort värde av att sätta av mycket tid för samtal och 
dialog kring nulägesanalysen. Det är där grunden läggs för det fortsatta arbetet. 
 Viktigt att ha ett öppet och tillåtande klimat i gruppen, för att främja god dialog 

och reflektion. 
 Genom att ta ut data från den egna verksamheten och låta samtliga chefer 

analysera sina egna resultat men också kunna jämföra sig med kollegors resultat 
var strategiskt bra för det fortsatta arbetet 
 En viktig framgångsfaktor var att delge varandra goda exempel som stöd för att 

driva arbetet framåt. 
 För att hålla i arbetet efter att planen är färdigställd är det viktigt att ha frågan på 

agendan på någon form av löpande forum, till exempel en stående punkt på 
verksamhetsmöten. 
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LOKAL HANDLINGSPLAN PATIENTSÄKERHETSARBETE 
2023 - 2024 

 

 

 



 
 

1 Öka kunskap om inträffade vårdskador  

SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 
Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 
kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit det 
som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 
patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser.  
 
Avvikelseutredningarna ingår i ett systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att tidigt identifiera 
mönster eller trender som pekar på brister i verksamhetens kvalitet och säkerhet så att dessa 
brister kan åtgärdas.  
 
Alla EC har kunskapen om syftet med avvikelser det som saknas är följsamhet i processen. 
EC kan inte hantera avvikelser på egen hand, det ska ske i teamsamverkan. Oklarheter kring 
uppföljning vilket är en förutsättning för att kunna utvärdera om insatta åtgärder gett den 
förväntade effekten. En risk är att inte ha kontroll för "sin" verksamhet om ingen systematik 
finns kring sammanställning. 
 
Åtgärd 
För att öka kunskapen om de inträffade avvikelser måste analysarbete förbättras och alltid ske 
i teamsamverkan. Övriga medarbetare som finns på enheterna måste vara delaktiga i 
arbetssättet. Det är tillsammans i teamet som avvikelser, klagomål och synpunkter alltid ska 
hanteras för att kvalitet och säkerhet på identifierade brister kan åtgärdas.  
Genomgång av avvikelse processen. 
 
Verktyg 
 Varje EC har möjlighet att efterfråga hjälp och stöd från MA 
 MA erbjuder utbildning/genomgång kring avvikelseprocessen  

 

2 Tillförlitliga och säkra system och processer  
Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 
patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 
patientsäkerheten.  

 
Det finns en kultur som är svår att förändra inom omsorgen. Det handlar om enhetschefernas 
ansvar inom hälso- och sjukvårdsuppdraget. Enhetschefer har ansvar: 

 att patienter/omsorgstagare får de delegerade hälso- och sjukvårdsuppdragen 
utförda, 

 att personal utför de delegerande hälso- och sjukvårdsuppdragen på ett 
ändamålsenligt och säkert sätt 

Kompetensutveckling behövs, ett forum för hälso- och sjukvård för enhetschefer i omsorgen. 
Syfte är att skapa en samsyn inom omsorgen kring styrkor och förbättringsområden för en god 
och säker vård och omsorg. Allt från ansvar, utveckling, stöd och förutsättningar med fokus 
på att med systematik höja patientsäkerhetsarbetet i kommunen.  



 
 

 
Åtgärd:  
 Medicinskt ledningsteam för systematiskt patientsäkerhetsarbete (Två ggr/mån) 
 Ledningsteam för systematiskt patientsäkerhetsarbete (HSL) (Tre ggr/år) 
 Årligen genomföra en hel dag för alla chefer inom omsorgen, fokus för dagen chefens 

ansvar kring HSL och dess uppdrag. (En ggr/år) 
 

Analysarbete genom: 
 Processen för analys av egna utdata kvalitetsregister 
 Processen för analys av egna utdata avvikelsehantering 
 Processen för analys av egna utdata ärendegenomgång 
 Processen för analys av egna utdata säker bemanning 

 
Verktyg: 
 Journalsystem Viva 
 Kvalitetsledningssystem 
 Personec 
 Time Care 
 Jotib 

 

3 Säker vård här och nu  
Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik 
och organisation. Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är 
viktigt att agera på störningar i närtid.  
 
 
 
Hög omsättning av omvårdnadspersonal ersätts av vikarier som ofta saknar kompetens och 
har språksvårigheter vilket innebär en låg patientsäkerhet och dålig arbetsmiljö. Hur ska 
ledningen arbeta för att säkerställa kompetensförsörjningen och vikarie rekryteringen 
fortsättningsvis. Både förutsättning till att extern rekrytera och introduktion för nyanställd kan 
vara avgörande för en god och säker vård. 
 
Enhetschefer har ordinarie personal som utbildats sig till undersköterskor alternativt anställt 
undersköterskor externt, grund för anställning är examensbevis. Det händer att ansvarig 
sjuksköterska bedömt att det saknas adekvat kunskap för att delegera det som vanligtvis ingår 
i undersköterskas uppdrag.  
 
Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att anställd personal har de kunskaper och 
kvalifikationer som krävs för att möta de äldres behov. Språkkunskaper och förmåga att 
kommunicera både muntligt och skriftligt är en grundförutsättning för att personalen ska 
kunna utföra arbetet inom äldreomsorg på ett säkert sätt.  
I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) finns också rekommendationer om 
personalens grundläggande kunskaper inom kommunikation. Säker bemanning är nödvändig 
anser cheferna men svårt med personella och ekonomiska resurser. 
 



 
 

 
Åtgärd 
 Kompetenssäkra verksamheten dvs när någon avslutar sin anställning eller går i 

pension 
 Introduktion bör ske utifrån en individuell bedömning:  

- vad har personen för utbildning/kunskap sedan tidigare 
- avstämning med handledaren och vikarien/nyanställde hur 

introduktionen fortlöper 
- fler introduktionsdagar om det är nödvändigt 

 Det pågår en översyn av delegeringsprocessen några sjuksköterskor tillsammans med 
MA kopplat till nya direktiv som skärper upp kravet hos både den som delegerar men 
även för den som tar emot en delegering 

 Färdighetsträning (Dokumentation, Språksvårigheter) 
 
 
Verktyg 
 Viva 
 MCSS 
 Teamsamverkan 

 
 

4 Stärka analys, lärande och utveckling  
Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- 
och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 
hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så 
att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  
 
 
 
Arbetet med att analysera interna avvikelser skiljer sig åt mellan enheterna. Det flera enheter 
saknas ett samarbete mellan de olika yrkesprofessionerna och enhetschef där avvikelsen 
inträffat. Det finns risk att förbättringar som kunde ha förhindrat framtida händelser inte blir 
gjorda. Det finns även en risk att de allvarliga avvikelser som bör utredas mer ingående som 
en Lex Maria inte utreds.  
 
 
Åtgärd 
 Följsamhet kring processen för avvikelsehantering 
 Följsamhet kring processen för egenkontroll 
 Lärande från analyser och det egna arbetet 
 Erbjuda stöd och följa upp arbetet 

 



 
 

5 Öka riskmedvetenhet och beredskap  
 

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan 
anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen 
funktionalitet, även under oväntade förhållanden.  
 
 
Vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan anpassas till kortsiktigt 
eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under oväntade 
förhållanden. En stor del av hälso- och sjukvården bedrivs i det egna hemmet oavsett om det 
är i ordinärt boende, boende med särskild service eller särskilt boende. Den delen kommer att 
öka även ökning en gällande avancerad hälso- och sjukvård. Det ställer stora krav på 
kompetens, flexibelt utifrån individuella förhållanden samtidigt som vården ska bedrivas 
patientsäkert.  
 
Det pågår en viss kompetensutveckling för att möta upp mot nuvarande och kommande 
behov. Det handlar om att sjuksköterskor vidare utbildats till distriktssköterskor och 
undersköterskor utbildat sig till specialistundersköterskor. Samt ÄO-lyftet, en 
utbildningssatsning som omfattar utbildning till undersköterska. 
 

 
Åtgärd 
 Inventering av antal årsarbetare i förhållande till behovet av legitimerad personal 

(SSK, AT) både för patientsäkerhet och arbetsmiljö berörda grupper. 
 Undersköterskor med utökad delegering som arbetar i nära samarbete med 

sjuksköterskor under dygnets alla timmar 
 Revidering av riktlinjen Palliativ vård i Hällefors kommun utifrån kunskapsstyrning 

”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativvård” 
 
 

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent 
ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer.  

 

 
 
Medicinskt ansvarig (MA) HSL 11 kap 4§  
MA har tillsammans med verksamhetschefen för hälso- och sjukvården i uppdrag att 
upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för 
ledningssystemet.  



 
 

 att bevaka och följa upp så att hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet 
upprätthålls samt utgör ett stöd för organisationen och professionerna, 

 att förvaltningen har system som säkrar patientsäkerheten samt en god och säker vård 
och att det finns system för anmälningar av vårdskador och risk för vårdskador,  

 att det finns system för hantering av avvikelser,  
 att säkra rutiner för läkemedelshantering,  
 att dokumentation sker enligt patientdatalagen,  
 att delegeringar av arbetsuppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna, 
 att utreda händelser i verksamheten och att på delegation från Kommunstyrelsen  

göra anmälan enligt lex Maria till Inspektion för vård och omsorg 
 att anmäla hälso- och sjukvårdspersonal som utgör en patientsäkerhetsrisk till 

Inspektionen för vård- och omsorg. 
 
Äldreomsorgschefen 
Äldreomsorgschefen har ett helhetsansvar för sin verksamhet, att följa upp kvalitetsarbetet 
inom sina verksamheter samt vara ett stöd till områdets enhetschefer i kvalitetsarbetet. Vidare 
ha ett samlat ledningsansvar så att verksamheterna bedriver en bra vård och omsorg med hög 
kvalitet och patientsäkerhet. Vidare ska äldreomsorgschef medverka i 
patientsäkerhetsberättelsen utifrån sitt ansvarsområde 
 
Enhetschefer  
Enhetschef ansvarar för att rutiner och riktlinjer som styr är kända och följs på enheterna samt 
att ny personal har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på 
verksamheten samt att de får den introduktion som krävs för att utföra uppdragen.  
 

Övergripande mål och strategier 
PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1–3 § 
Beskriv övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet i syfte att säkra verksamhetens kvalitet.  
 
Målet är hög kvalitet och patientsäkerhetskultur, salutogent arbetssätt ska genomsyra 
omsorgens arbete vilket möjliggör ökad delaktigheten hos patienter/omsorgstagare. 
 
Utifrån patientsäkerhet innebär det: 

- följsamhet till processen för avvikelsehantering 
- följsamhet till processen för dokumentation 
- följsamhet till processen säker bemanning 
- följsamhet kring egenkontroll för respektive ansvarsområde 

 
Deltagare i framtagandet av Lokal handlingsplan för patientsäkerhetsarbete 2023–2024 

Äldreomsorgschef Malin Olsson    Enhetschef Siv Gunnarsson 
Enhetschef Päivi Saxin     Enhetschef Eva Kuusisto 
Enhetschef Kunigunde Behrens    Enhetschef Linnea Nilsson 
Enhetschef Kerstin Alm Andersson    MA Ann-Louise Eriksson 
Enhetschef Miia Aho 
Enhetschef Ellén Skaret 
Enhetschef Raija Sundin 
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Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2022, dnr KS 
23/00077 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för Hällefors kommun 2022. 

 
Ärendet 
Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år vilka 
åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. 

SKR har upprättat en ny mall som stöd för patientsäkerhetsberättelsen. Den är 
framtagen för att den ska stämma överens med den nationella handlingsplanen. 

Social konsekvensanalys 
Patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål 
och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Chefer och ledare har ett 
avgörande ansvar för att skapa en god säkerhetskultur. Men varje medarbetare i en 
organisation, oavsett yrke, har en viktig roll. Ledarskapet, teamet och patienten 
tillsammans skapar en hög patientsäkerhet. 

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kvalitetsäkerhetsarbete och tidiga rehabiliterande insatser minskar kostnader för 
vård- och omsorg. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Hällefors kommun år 2022. 
 
--- 
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Inledning 

Mallen är ett stöd för att skriva patientsäkerhetsberättelsen och utgår från lagkrav och följer 
strukturen för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns 
görs hänvisningar under respektive rubrik. Fullständiga lagtextbeskrivningar finns i dokumentet. 
Mallen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

 
PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den 
som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den nationella 
samverkansgruppen (NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23. 
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SAMMANFATTNING 
Den samlade bedömningen är att årets utvecklingsarbete i patientsäkerhet skapat en bra grund för 
ett mer systematiskt och samordnat arbete vilket kommer stärka patientsäkerheten samt stödja 
omställningen samhandling för hälsa. Långsiktighet och strategiska analyser har varit i fokus 
under året snarare än fragmenterade åtgärder vilket inneburit att målvärden för enskilda 
indikatorer inte uppnåtts.  

 

Utvecklingsarbetet har främst bestått av implementeringsarbetet av nationella handlingsplanen i 
patientsäkerhet ”Agera för säker vård” och dess nulägesanalys som genomförts. 
Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i samverkan med delar av omsorgens verksamhet och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MA). 

 

Utifrån en uppmärksammad risk har verksamheten identifierat ett behov om ett förändrat 
arbetssätt hos den palliativa patenten. Arbetssättet innebär initialt att se över och revidera rutinen 
för patienter i livets slutskede och med symtomgenombrott. Rutinen ska gå i linje med Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård och palliativa ombudens roll behöver förtydligas och 
kvalitetssäkras.  

 

I samband med analysarbete i stöd av avvikelser har det observerats att den största angivna 
orsaken till att avvikelserna har inträffat är brister i kommunikation och att gällande rutin ej 
följts. Verksamheterna kommer att arbeta med fördjupade analyser kring orsaker till det. 

 

Följsamhet kring Riktlinjen för läkemedelshantering har medfört ett omfattande arbete. Under 
2022 har läkemedelshanteringen kvalitetssäkrats på ett flertal punkter. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER 
VÅRD 
För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det 
nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande 
förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 

 
Engagerad ledning och tydlig styrning  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 
kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla  
nivåer. 

 
Övergripande mål och strategier 
PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1–3 § 
 
Verksamheten styrs av aktuella lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården såsom hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL (2017:30), patientdatalagen, PDL (2008:355), patient lagen (2014:821), 
patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659), SOSFS 1997:14 (delegering av arbetsuppgifter), SOSFS 
2011:9 (ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete), SOSFS 2015:10 (basal hygien i vård 
och omsorg), HSLF-FS 2016:40 (journalföring och behandling av personuppgifter), HSLF-FS 
2017:37 (ordination och hantering av läkemedel), HSLF-FS 2017:40 (systematiskt 
patientsäkerhetsarbete) samt HSLF-FS 2021:52 (medicintekniska produkter). Tillsammans med 
Region Örebro läns styrdokument ligger dessa till grund för arbetet med den kommunala hälso- 
och sjukvården inom förvaltningen. 

 
Uppsatta mål och strategier för 2022 
 
Hälso- och sjukvårdsansvar – tydliggöra ansvar för första linjens chefer 

- Att alla patienter som är inskrivna i hemsjukvården ska få en riskbedömning utförd och att 
det finns åtgärder för att minimera identifierade risker 
 

Hälso-och sjukvårdsprocessen – tydliggöra ansvaret för legitimerad personal 
- Kvalitetssäkra dokumentationen  
 

Systematiskt kvalitetsarbete – utveckla och säkra verksamhetens kvalité 
- Upprätta och anta en lokal handlingsplan för patientsäkerhet utifrån den nationella 

handlingsplanen patientsäkerhet 
 
Kompetensförsörjning – kompetenssäkra framtidens personalbehov 

- Övergripande strategi för kompetensstyrning kopplat till patientsäkerhet 
 
God och nära vård  

- Fokus på omställningsarbetet kommer att ligga på förebyggande och främjande insatser för 
att bibehålla hälsan så långt det är möjligt och att undvika/fördröja vårdbehov.  
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Planerade aktiviteter  
 
Patientsäkerhetskonferens – inkluderar samtliga chefer som är kopplade till hemtjänst, vård- 
och omsorgsboende, LSS och HSL. Planerat att genomföras hösten 2022 
Syftet: Fokus på patientsäkerhetsarbetet i kommunen. Skapa en samsyn inom omsorgen kring 
styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård och omsorg. 
 
Planeringsdagar – samtliga sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Återuppta aktiviteten med 
målet att genomföra planeringsdagar i februari som föregående år.  
Syfte: Analysera resultaten i patientsäkerhetsberättelsen från året som gått och tillsammans 
arbeta fram strategier för en god och säker hälso- och sjukvård och rehabilitering i kommunen. 

 

Under våren genomfördes planeringsdagar med gruppen sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 
Syftet var att stärka gruppen, identifiera utvecklingsområden genom bland annat kollegial 
journalgranskning och Case med komplexa vårdbehov. 

Kompetenshöjande insatser i form av patientsäkerhetskonferens har genomförts under hösten, 
den riktade sig till ansvariga enhetschefer med fokus på chefens ansvar gällande hälso- och 
sjukvård. Ett omfattande arbete har genomförts under hösten med hjälp av SKR:s verktyg för 
patientsäkerhet få fram en nulägesanalys, därefter få stöd att identifiera och prioritera möjliga 
insatser för en säker vård. Arbetet har lagt grunden för en lokal handlingsplan som kommer att 
presenterats som beslutsärende för kommunstyrelsen.  

Initialt har EC HSL och MA utgjorts av en medicinsk ledningsgrupp, gruppen har regelbundna 
verksamhetsmöten två gånger per månad för övergripande hälso-och sjukvårdsfrågor, 
patientsäkerhetsfrågor och kvalitetsfrågor med mera.  

Arbetsprocessen har lett till ett utökat samarbete med övriga ansvariga chefer inom omsorgens 
verksamhet.  Tre strukturerade forum för dialog med EC hemtjänst, EC vård- och 
omsorgsboende och EC LSS samt Äldreomsorgschef med fokus på HSL frågor skedde under 
hösten 2022 och ytterligare ett i januari 2023, gruppsammansättningen går under namnet 
Ledningsteam HSL.  

Under arbetsprocessen så har gruppen haft bra diskussioner kring patientsäkerhetsfrågor och 
kunnat identifiera brister utifrån den genomförda nulägesanalysen. Möjligheteten att ha tid avsatt 
för att vända och vrida på svåra frågor, att få dela olika perspektiv har skapat en mer enhetlig 
bild inför vilka utmaningar som finns i verksamheten.  

God och nära vård, det som kallas Samhandling för hälsa i norra länsdelen. Under året har det 
pågått ett arbete med att formatera arbetsgrupper utifrån olika pågående processer fokus på 
förebyggande och främjande insatser. 
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Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 
 
Kommunstyrelsen 
Vårdgivaren tillika kommunstyrelsen ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls (Patientsäkerhetslagen 
2010:659). Vårdgivaren ska årligen dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en patientsäkerhets-
berättelse. Vårdgivaren ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av hälso- och sjukvård 
(HSL) och utifrån ett ledningssystem säkerställa det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Detta 
innebär exempelvis att: 
 fastställa mål för kvalitetsarbetet, samt följa upp och utvärdera dessa mål 
 se till att verksamheten ges resurser så att förutsättning finns för måluppfyllelse i de mål 

som finns för verksamheten 
 

Medicinskt ansvarig (MA)  
Medicinskt ansvarig har övergripande ansvar för att utarbeta riktlinjer och rutiner utifrån 
gällande lagstiftning och föreskrifter samt uppföljning, kontroll och tillsyn av dessa så att kraven 
på kvalitet, hög patientsäkerhet och god vård tillgodoses. I ansvaret ligger också att skriva en 
patientsäkerhetsberättelse innan 1 mars. 
 
Socialchef  
Socialchef för hälso- och sjukvård, har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 

 

Äldreomsorgschef 
Äldreomsorgschefen har ett övergripande ansvar för att leda och följa upp det systematiska 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och är ansvarig för resultatet inom sitt verksamhetsområde. 
Äldreomsorgschefen ansvarar för att regelbundet under året rapportera verksamhetens resultat 
och förbättringsåtgärder till medicinskt ansvarig och verksamhetschef för hälso- och sjukvården. 
Äldreomsorgschefen ansvarar för att de processer, riktlinjer och rutiner som fastställts blir 
implementerade i verksamheten. Äldreomsorgschefen ska säkerställa att verksamhetens personal 
arbetar i enlighet med de processer, riktlinjer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 

 

Enhetschefer  
Enhetschefen har ansvar för att leda, bedriva och följa upp det systematiska kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet inom sin enhet och är ansvarig för resultatet. Enhetschefen ansvarar för 
att under året dokumentera hur det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivs 
samt vilka resultat som uppnås. Resultat och förbättringsåtgärder ska regelbundet rapporteras till 
äldreomsorgschef och medicinskt ansvarig. Enhetschefen ansvarar för att verksamhetens 
personal arbetar enligt de processer, riktlinjer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 
 

Hälso- och sjukvårdspersonal   
Hälso- och sjukvårdspersonal inom förvaltningens hälso- och sjukvårdsteam består av 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor. All hälso- och sjukvårdspersonal har ett 
eget yrkesansvar såsom att ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård, ansvara för att 
hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt rapportera vårdskador 
och risker för vårdskador till vårdgivaren. Medarbetare med delegering för en hälso- och 
sjukvårdsuppgift är hälso- och sjukvårdspersonal när den delegerade arbetsuppgiften utförs. 
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Övriga stödfunktioner för god patientsäkerhet  
Verksamheten har tillgång till Vårdhygien, Smittskydd, Patientnämnden, Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen.  
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 
Life Care SP 
Lifecare SP är ett webbaserat IT-stöd för samordnad planering mellan slutenvård, närsjukvård, 
psykiatrisk öppenvård och Örebro läns kommuner.  

 
Samverkan mellan kommun och Region Örebro län 
Länets kommuner och Region Örebro län samverkar i olika forum bland annat för att förebygga 
avvikelser i vårdkedjan som har eller hade kunnat innebära risk för vårdskada.  

 
Nätverk för medicinskt ansvariga i Örebro län 
MAS och MAR från länets 12 kommuner träffas regelbundet för samverkan. Länsgemensamma 
riktlinjer och dokument kring hälso- och sjukvård framarbetas för en patientsäker, jämlik vård 
och omsorg i länet. 
 
Länsdelsgrupp och Vårdkedjegrupp 
I varje länsdel finns en länsdelsgrupp och en vårdkedjegrupp med representanter från Region 
Örebro läns länsdelsverksamheter, inklusive psykiatrins öppenvård och representanter från 
länsdelens samtliga kommuner. Länsdelsgrupps uppgift är att stödja det lokala 
utvecklingsarbetet, utifrån handlingsplan. Organisatoriskt sett ligger vårdkedjegrupp under 
länsdelsgrupp, länsdelsgrupp ger vårdkedjegruppen olika uppdrag kopplat till handlingsplan. 
Hällefors tillhör område Norr och i länsdelsgrupp ingår socialchef och i vårdkedjegrupp ingår 
MA. 
 
Identifierade processer för samverkan  
 Process Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
 Process koordineringsansvar  
 Process Samordnad Individuell Plan, SIP  
 Process Beslutsstöd VISAM 
 Process för avvikelse i vårdkedjan, risker vid vårdens övergångar  
 Process för MLA och MAS samverkan 
 Process för mobil samverkan saknas. 

 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är en överenskommelse som 
reglerar utskrivning från slutenvård mellan Region Örebro och Örebro läns kommuner. 
Överenskommelsen bygger på lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(2017:612).  
 
Koordineringsansvar har inneburit 351 ärenden som hanterats och koordinerats från 
slutenvården under året 2022, en succesiv ökning under de tre senaste åren. Det som 
framkommer är en markant ökning kring avvikelser i vårdkedjan.  
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Vilket direkt kan härledas till en alltför snabb utskrivning som påverkar både patienter och 
kommunens sjuksköterskor dvs patientsäkerheten och sjuksköterskornas arbetsmiljö negativt.  
 
 

 
 
 
Samordnad individuell plan SIP ska upprättas tillsammans med den enskilde om insatser från 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Syftet med SIP är att utifrån den 
enskildes behov och önskemål samordna verksamheternas stöd och insatser, samtidigt som den 
ger en helhetsbild av den enskildes situation för alla som är involverade i vården och omsorgen. 
SIP ökar även den enskildes inflytande och delaktighet kring insatser och stöd.  
 
Beslutsstöd VISAM, är ett evidensbaserat verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala 
hälso- och sjukvården. Det används om patienten, oavsett boendeform, försämras i sitt 
hälsotillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till om läkare ska kontaktas eller inte samt 
om det finns behov av att tillkalla ambulans. 

 
Avvikelse i vårdkedjan är en avvikelsehantering mellan länets tre sjukhus, primärvården och 
kommunen. Här hanterar händelser som patientnära verksamhetsfrågor för att främja en säker 
och trygg vård för patienten i vårdens övergångar mellan den slutenvård, öppenvård och 
kommunal hälso- och sjukvård. Gruppen ska arbeta med utgångspunkt från gällande lagstiftning, 
Samverkan vid utskrivning (SVU) från sluten Hälso- och sjukvård.  

 
MLA och MA samverkan, med målsättning att få större förståelse och kunskap för vad som 
händer i hela vårdkedjan samt att underlätta kontaktvägarna och förbättra samarbetet mellan 
kommun, slutenvård och primärvård.  
 

 
  



10 
 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 
 
Inom hälso- och sjukvården finns flera olika områden där arbetet med säkerhet är centralt, 
informationssäkerhet är ett område. För att skapa en hög patientsäkerhet behöver arbetet med 
säkerhet genomsyra verksamhetens alla delar. Alla som hanterar information inom kommunen 
måste förhålla sig till informationssäkerhet utifrån de lagar och regler som finns. Det är viktigt 
att det är möjligt att följa hur, när och vem som tagit del av information. 
 
Förvaltningen använder digitala verksamhetssystem vilket kräver informationssäkerhet. Det 
innebär bl.a. att säkra obehörig åtkomst till sekretessbelagda uppgifter. Riktlinje finns för hur 
förvaltningen ska göra systematiska och återkommande kontroller av hur ofta loggning av 
journaler ska ske. Under 2022 har loggning av slumpvis utvalda journaler skett.  

 
Behörighet  
En del i informationssäkerhet är tilldelning av behörigheter. Behörigheterna kan begränsa 
åtkomst till information i verksamhetssystemet. Tilldelning av behörigheter sker av den chef som 
har ansvar för personalen som ska tilldelas behörigheten.  
 
Tjänste-ID kort - SITHS kort 
SITHS är en nationell elektronisk säkerhetslösning som uppfyller Patientdatalagens krav på 
säker identifiering. All legitimerad personal använder SITHS kort vid inloggning i vårdsystemen 
Pascal, Life Care, Nationell patientöversikt (NPÖ) samt vid inloggning i kvalitetssystem. SITHS 
kort utfärdas efter att behörighetsbedömning genomförts. 
 

 

En god säkerhetskultur  
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god säkerhetskultur. 
Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som främjar säkerhet.  

 
För att förvaltningen ska genomsyras av en god säkerhetskultur krävs insatser på 
flera nivåer. Forum för medicinska frågor kopplat till den kommunala hälso- och 
sjukvården har upprättats under året.  
 
Medicinskt ledningsteam och Ledningsteam för systematiskt patientsäkerhetsarbete HSL. 
Medicinska ledningsteamet består av EC HSL och MA, teamet har regelbundna 
verksamhetsmöten två gånger per månad för övergripande hälso-och sjukvårdsfrågor, 
patientsäkerhetsfrågor och kvalitetsfrågor.  
 
Ledningsteam för systematiskt patientsäkerhetsarbete HSL består av ansvariga chefer inom 
omsorgens verksamhet äldreomsorg och funktionsstöd.   
 
Verksamhetsmöte med legitimerad personal genomförs utifrån kalendarium där fokus är 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. 
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Adekvat kunskap och kompetens 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt 
med personal som har adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra 
sitt arbete.  
 
Grunden i det egna yrkesansvaret är att arbeta utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Att ha rätt utbildning är en förutsättning för en patientsäker vård. För att stärka upp 
bemanningsproblematik har enhetschef HSL förstärkt sjuksköterskegruppen under året med en 
undersköterska med utökad delegering. 
 
Två sjuksköterskor går vidareutbildning till distriktssköterskor och förväntas få sin examen 
under början av 2023. Det bedrivs kompetensutbildning och fortbildning på alla nivåer i 
förvaltningen, det är viktigt att både bemanna utifrån nutida behov och utifrån framtida behov, 
viktigt att det finns personal med rätt kompetens med rätt förutsättningar för att utföra ett gott 
arbete. 

 
Resultat nulägesanalys  
Nulägesanalysen i patientsäkerhet har analyserat grundläggande förutsättningar såsom  
 adekvat kunskap och kompetens samt verksamhetens yrkesmässiga 

kompetenssammansättning,  
 utredningsmetodik inom risk- och händelseanalyse,  
 att ledning och styrning synliggör samt prioriterar tid för utbildning samt utformar en 

kompetensförsörjningsplan utifrån kartlagda behov ses som viktiga åtgärder.  
 introduktion och fortbildning utifrån omvärldsbevakning och framtida behov behöver 

paketeras tydligare samt att stärka legitimerad personals handledande funktion mot 
baspersonal.  
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För att möta framtidens hälso- och sjukvård måste det finnas både legitimerad personal 
(sjuksköterskor, arbetsterapeuter) även utbildad omvårdnadspersonal i tillräcklig utsträckning för 
att bedriva en god och säker vård. 

 
Mobilt arbetssätt  
Ett mobilt arbetssätt innebär att ha tillgång till aktuella arbetsverktyg utan att behöva finnas på 
kontoret/arbetsplatsen. Genom ett mobilt arbetssätt minskar dubbelarbete, att medarbetaren kan 
använda sin tid mer effektivt i delar av sitt uppdrag, vilket kan leda till både ökad 
patientsäkerhet, effektivisering av verksamheten och bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Utifrån 
ett mobilt arbetssätt behöver inte handlingar finnas med utskrivna till olika möten, vilket 
tillsammans med direkt dokumentation i system, ökar rättssäkerheten. Gruppen sjuksköterskor 
kommer samtliga att använda bärbara datorer för att nå samtliga system.  
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Patienten som medskapare  
PSL 2010:659 3 kap. 4 § 
 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de 
närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, 
deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten. Att patienten bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  
 
Direkta vården 
Samverkan med närstående sker främst vid vårdplaneringar, vid hantering av inkomna 
synpunkter/klagomål, avvikelser, vid SIP och kontinuerliga möten i det dagliga vardagsarbetet.  

I verksamheten finns ett närvarande patientfokus i det vardagliga arbetet. Patienter och 
närstående ska ses som medskapare i den direkta vården vilket också är en förutsättning i det 
dagliga arbetet inom teamet. Arbetet ska ta hänsyn till patienters och närståendes kunskap om 
sina egna behov vilket också är av stor vikt för motivation hos patientmålgruppen. Bemötande, 
kommunikation samt motiverande arbete är viktiga verktyg i mötet mellan patient och personal. 
Patienter görs delaktiga i den egna vården genom bland annat SIP och delaktighet vid 
upprättande av vård/rehab plan. Att ha aktiva, medskapande, patienter och närstående stärker 
patientsäkerheten. 

Samtycke till informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier inom kommun och mellan 
olika vårdgivare hämtas från patienten för att säkra vården. Den enskilde har möjlighet att 
begränsa tillträde till endast viss information, för visst tillfälle eller för viss vårdpersonal. Den 
enskilde har även rätt att ta tillbaka sitt samtycke. Samtycke lämnas/återkallas även för Nationell 
Patientöversikt, NPÖ. Det finns även möjlighet för patienten att spärra vissa uppgifter till andra 
vårdgivare 

Åtgärdsförslag för att främja delaktigheten  
 prioritet av ledning och styrning, beslut om delaktighet och medverkan  
 ändamålsenligt avvikelsesystem samt utredningsmetodik för att analysera klagomål och 

synpunkter  
 forum för delaktighet och inflytande såväl i direkta vården som i utvecklingsarbete, 

strategiska och organisatoriska beslut.  
 utveckla dokumentation som synliggör patientens delaktighet  
 inventera behov samt bygga upp samarbete med patient- och brukarorganisation 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  
 
Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som 
krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta 
jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse med andra 
verksamheter, nationella och regionala uppgifter. 
 
Under 2022 har verksamheten jobbat med säkerställande av olika områden (antigen genom 
egenkontroller eller via mål och strategier) som t.ex.: dokumentation, läkemedelshantering, 
skyddsåtgärder, basala hygienrutiner, samt team och intern- och 
externsamverkan. 

 

Ett fortlöpande förbättringsarbete, som bygger på lärande och utveckling, 
till exempel en förbättringsmodell, är en viktig grund för ett 
framgångsrikt patientsäkerhetsarbete.  

 

 

Journalgranskning 

Identifiering Analys Åtgärd Uppföljning av 
åtgärd 

Journalgranskning  
Syfte: att säkerställa att 
dokumentation sker i 
den omfattning som 
lagen beskriver det. 
Frekvens: 1g/år  
Metod och omfattning: 
journalgranskning.  

90 % av patienter 
inskrivna i den 
kommunala hälso- 
och sjukvården har 
en upprättad vårdplan 

Variationer finns  
kring kvalitén på 
planen 
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Läkemedelshantering 

Identifiering Analys Åtgärd Uppföljning av 
åtgärd 

Läkemedelsgranskning – 
patienternas egna 
läkemedel som förvaras 
i kommunens regi 

Syftet: att säkerställa 
läkemedelshantering 
som är förenad med hög 
patientsäkerhet. 
Frekvens: 1g/år  
Metod och omfattning: 

Okulär kontroll utförd 
av EC HSL och MA 

Läkemedelsrummen 
har inte varit 
ändamålsenliga, 
säkra och 
funktionella 

Trångt i 
läkemedelsrummet 
frågeställning kring 
mängden 
omläggningsmaterial 
behövs alla skåp om 
mängden skulle 
minskas. Det finns 
också risk att 
material utgår i 
datum för hållbarhet. 

 

 

 

 

Läkemedelsrummen har 
flyttats om, säkrats upp 
med galler för fönster, 
kodlås med 
loggningsfunktion. 
Ändamålsenliga 
läkemedelsskåp samt 
Beskaffats med 
miljöstation 

Särskilt förråd för 
omläggningsmaterial, ska 
inte förvaras i 
buffertförråden 
Uppdatering av rutin 
kopplat till Riktlinjen för 
Läkemedelshantering 

Granskningen har även 
visat behov av att 
uppdatera rutiner kring 
ansvarar för 
läkemedelsförrådet, 
ansvarar för inventering 
och kontroll av hållbarhet 

 

Fortsatt revidering av 
rutin 
Läkemedelshantering 
kommer att ske under 
2023  

 

Läkemedelsgranskning – 
kommunens 
buffertförråd  

Syftet: att säkerställa 
läkemedelshantering 
som är förenad med hög 
patientsäkerhet. 
Frekvens: 1g/år  

Metod och omfattning: 
kvalitetsgranskning av 
extern utförare. 
Granskningen omfattar 
tre förråd 

 Granskare från annan 
kommun ansåg att de tre 
buffertförråden hade en 
god följsamhet till 
kontrollmomenten. 

 

 



16 
 

Medicintekniska produkter 

Identifiering Analys Åtgärd Uppföljning av 
åtgärd 

Kontroll av MTP 
produkter saknas utifrån 
framtaget stöd i 
hjälpmedelsmodelen  

Kontrollutrustning 
lyft och säng 
kontrollbesiktning 
saknas utifrån den 
granskning som 
gjorts under året 
 

Att använda 
hjälpmedelsmodelen i 
Viva utifrån systematik i 
vardagsarbetet 

 

Skydds och begränsningsåtgärder 

Identifiering Analys Åtgärd Uppföljning av 
åtgärd 

Rapportering av skydds, 
tvångs och 
begränsningsåtgärder 
Syfte: Säkerställa att 
rutin för skyddsåtgärder 
används  

Frekvens: var 3: månad 
Metod och omfattning: 
mätning genom 
egenrapport gällande 
antal skyddsåtgärder och 
sort av skyddsåtgärder. 
Ögonblicksbild för varje 
enhet.  

Sammanställning av 
skyddsåtgärder 2022 

Inom äldreomsorg/ 
Vård- och 
omsorgsboende är 
det främst 
skyddsåtgärderna 
rörelselarm samt 
sänggrindar som 
används.  

Inom Funktionsstöd 
finns också 
individuellt 
utformade skydds- 
och 
begränsningsåtgärder 
i större utsträckning 
såsom EP- larm och 
skyddshjälm 

Fortsatt egenkontroll 
under 2023 utifrån rutin. 
Riktade 
verksamhetsuppföljningar 
är planerade under hösten 
2023. 
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Öka kunskap om inträffade vårdskador  
SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 2010:659 3 kap. 3 § 
 
Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och vårdskador ökar 
kunskapen om vad som drabbar patienterna när resultatet av vården inte blivit 
det som avsetts. Kunskap om bakomliggande orsaker och konsekvenser för 
patienterna ger underlag för utformning av åtgärder och prioritering av insatser.  
 
Hantering för avvikelse- och klagomålshantering inom hälso- och sjukvård i det patientnära 
arbetet har under året hanterats på enhetsnivå och händelser som kategoriserats som allvarliga 
har hanterats av MA. Redovisning av avvikelser finns ytterligare beskrivet under avsnitt ”stärka 
analys lärande och utveckling - avvikelser”. Efter översyn av inkomna avvikelser med 
klassifikation 8 eller mer anses som allvarlig och hanterades genom händelseanalys och 
återrapporterats till myndighetsnämnden.  

 

 

Tillförlitliga och säkra system och processer  
Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 
patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 
patientsäkerheten.  
 
 
För att omsorgen i Hällefors ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik 
och tillgänglig, finns överenskomna arbetssätt – processer - som ska säkra kvaliteten i våra 
verksamheter. Verksamheten använder sig av kvalitetsregister i syfte att främja systematiskt 
arbetssätt med stöd av identifiering av risker hos patienter men även i syfte att bidra till den 
nationella kunskapsbasen. Verksamheten har uppmärksammat att arbetssätt med kvalitetsregister 
och vaccinationsregister behöver fortsatt utvecklas likaså arbetet med resultaten från registren. 
 

Vaccination mot Covid-19 
Under åren 2020–2022 genomfördes en stor vaccinationsinsats mot Covid-19, arbetet med att 
organisera och planera var omfattande. 
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Riskbedömning enligt Senior alert 
Senior alert är ett av Sveriges cirka 100 nationella kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja 
vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, 
utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Med hjälp av Senior alert 
kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. 

Senior alert: 
 att uppnå en systematisk, trygg och förbättrad nutrition 
 att säkerställa ett hälsosamt liv och främjar välbefinnande för våra äldre 
 utbildningskoncept säkerställer och inkluderar likvärdig utbildning av god kvalitet som 

främjar livslångt lärande för alla, oavsett profession och/eller verksamhet. 
 ökad jämställdhet genom ökad förståelse och ett organisatoriskt lärande i registrets 

styrkor vilket leder till egenmakt på olika nivåer (individ/grupp/samhälle). 
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60% av patienterna saknar riskbedömning 
 

 
Blåsdysfunktion 
Att arbeta med att förebygga blåsdysfunktion innebär att stödja personen i att själv göra det 
man kan och att tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter.  
Det kan handla om att: 
 påminna om eller hjälpa personen till toaletten innan urinläckage uppstår 
 använda ett toalettschema med regelbundna toalettbesök som anpassas utifrån personens 

behov, regelbundna toalettbesök är viktigt  
 kontrollera att personen har en bra sittställning, så att personen kan slappna av och 

tömma blåsan på ett bra sätt 
 Underlivshygien är extra viktigt hos en person med urin-eller avföringsinkontinens då 

tarmbakterier är den vanligaste orsaken till nedre urinvägsinfektion. Vid stöd eller hjälp 
med underlivshygien måste basala hygienrutiner följas.  

 
För personer som bor på särskilt boende finns konservativa behandlingsmetoder som 
uppmärksamhetsträning och toalettassistens. Urininkontinens kan i många fall förebyggas, 
lindras eller behandlas så att bot eller minskade läckage uppnås. I de fall där så inte är fallet kan 
livskvalitet förbättras genom ökad kunskap, träning och med individuellt utprovade 
inkontinenshjälpmedel. 
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BPSD 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD, förekommer hos 90 % av 
alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden. Exempel på BPSD är t.ex. 
hallucinationer, motorisk oro, sömnsvårigheter, ångest och apati.  
 
BPSD-registret 
BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister. Syftet med registret är främst att minska 
symtom och därigenom öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. Att arbeta med 
BPSD-registret bidrar till forskning och utveckling inom demensvården. Arbetet skapar en tydlig 
struktur i en personcentrerad omvårdnad och personalen får ett gemensamt verktyg som kan 
underlätta och förbättra både omvårdnad och arbetsmiljö.  

 
 

Certifierade utbildare 
Två certifierade utbildare finns i kommunen, en arbetsterapeut och en sjuksköterska. Uppdraget 
som utbildare varierar något, men består i huvudsak av att genomföra administratörsutbildningar, 
vara ett stöd i implementeringen av arbetssättet och att hålla uppföljande träffar för 
administratörer samt att minst en gång per år delta i de nätverksträffar som BPSD-registret 
ordnar för certifierade utbildare. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 
 
Andel personer som bedömts vara smärtfria 
Personer med demenssjukdom är oftast äldre och kan ha flera olika sjukdomar, vilka kan ge 
smärta. Samtidigt kan det för personen vara svårt att uttrycka smärta på grund av nedsatt 
kommunikationsförmåga till följd av demenssjukdomen. Detta kan leda till oro, sömnproblem 
etc. I BPSD-registret ingår det att personalen gör en bedömning av smärta. Det registreras om 
personen verkar vara smärtfri; ju högre stapel, desto fler personer bedöms vara smärtfria. 
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Palliativa registret 
Palliativa registret används som kvalitetsregister i verksamheten. Syftet är att förbättra vården 
vid livets slut. Utdrag från palliativa registret visar resultat från registreringar under året. 
Kvalitetsindikationer som inte är uppfyllda ”smärtskattats sista levnadsveckan”, ”dokumenterad 
munhälsobedömning den sista levnadsveckan”, ”dokumenterat brytpunktssamtal”. Resultatet tas 
med för vidare analys och eventuella förbättringsåtgärder framåt. 
 
 

Säker vård här och nu  
 

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan människor, teknik och organisation. 
Förutsättningarna för säkerhet förändras snabbt och det är viktigt att agera på störningar i närtid.  
 
 
Verksamheten ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning som 
krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta jämförelser av 
verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse med andra verksamheter, 
nationella och regionala uppgifter med mera.  

 

Riskhantering  
SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 
 
Verksamheten ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivare uppskatta 
sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna 
bli följden av händelsen. 
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Säker rapportering  
Under 2022 har verksamheten identifierat risker vid rapportering mellan professioner. Under 
2023 kommer arbetet fortsätta för att implementera en strukturerad överrapportering mellan 
omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Följsamheten till överrapporteringsrutiner kommer att 
kvalitetssäkras genom uppföljningar under 2023.  
 
Patienter i livets slutskede  
Under 2021–2022 har utredningar påvisat att det finns risk att patienter i livets slut inte alltid får 
den vård som de behöver under obekväm arbetstid. Under 2023 kommer rutinen för palliativvård 
att justeras i linje med Nationella vårdprogrammet för palliativ vård, även rutinen för de 
palliativa ombuden kommer att revideras med en uppdragsbeskrivning. I det arbetet deltar två 
sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en undersköterska som studerar Specialistundersköterska 
med inriktning palliativvård tillsammans med MA.  
 
Avvikelsehanteringen 
Brister har identifierat när det handlar om processen kring avvikelser. Särskilt framträdande var 
avsaknaden av teamarbete som är ett utmanande utvecklingsområde. Förbättringsåtgärder 
kopplade till beskrivet område är därav prioriterat. 
 
 
 
 
Stärka analys, lärande och utveckling  
Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet 
inom hälso- och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som 
bidrar till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan 
verksamheten utvecklas så att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för 
vårdskador minskar. 
 
För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten krävs ett fortlöpande systematiskt 
förbättringsarbete. Ett forum för ansvariga chefer har skapats under 2022 med syfte att informera 
och diskutera hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på diskussion kan vara att öka kunskap om 
utredning och analys av avvikelser. Det systematiska förbättringsarbetet består bland annat av; 
riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser, förbättrande åtgärder i verksamheten samt 
förbättring av processer och rutiner.  
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Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 

 
Avvikelser inom områdena fall, läkemedels och information/dokumentation och bemötande, 
utebliven vårdåtgärd och avvikelse över vårdgivargräns är de enskilt största kategorierna. Även 
medicintekniska produkter/ hjälpmedel samt rehabilitering/ habilitering är avvikelsekategorier som 
finns inom hälso- och sjukvård.  
 
Flödet på enheterna   
Varje medarbetare som identifierar en negativ händelse, tillbud eller vårdskada har skyldighet att 
rapportera. I dagsläget sker rapporteringen genom avvikelsemodul i Viva.  
 
Enhetschef tar emot avvikelserapporten och gör den primära bedömningen gällande 
allvarlighetsgraden. Inkomna avvikelser hanteras i teamsamverkan, diskussion om aktuella åtgärder 
och uppföljningsdatum bestäms tillsammans. Teamet har god kännedom om hanterade avvikelser, 
vilka åtgärder som vidtagits och deltar vid uppföljningen, som visar om de insatta åtgärderna gett 
förväntad effekt. Det är av stor vikt att händelseanalys görs i teamsamverkan, inte endast av en 
profession.  Vid avvikelse av allvarlig karaktär eller när analysen påvisar 8 eller mer skickas 
avvikelsen till MA. 
 
Flödet för MA 
Händelseanalysen utreds och redovisas i myndighetsnämnden samt med en återkoppling till berörd 
verksamhet, alternativt bedömning om lex Maria anmälan. Återkoppling av övriga avvikelser sker på 
verksamhetsmöten och i ledningsgrupper på olika organisatoriska nivåer. Sammanställning av 
avvikelser görs enligt utarbetat rutin och slutanalys redogörs i Patientsäkerhetsberättelsen.  
 

 

 
 

Den vanligaste avvikelsetypen när det gäller läkemedel är i överlämnande fas eller ordination och det 
handlar främst om utebliven dos men också om bristfällig hantering av signering. De 
dispenseringssystem som avvikelserna mest handlar om är dosdispenserade läkemedel alternativt 
dosett.  
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Tabell ovan: Hemtjänst oberoende om verksamhet 2022-01-01 – 2022-12-31 

 

 

 

 

 
Tabell ovan: Vård och omsorgsboende oberoende om verksamhet 2022-01-01 – 2022-12-31 
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Tabell 
ovan: LSS 
oberoende 
om 

verksamhet 2022-01-01 – 2022-12-31 

 
 
Tabell ovan: 
Ordinerade 

lägesändringar oberoende om verksamhet 2022-01-01 – 2022-12-31 

 
 
 
Fall  
Det har registrerats 1062 fall under 2022, under 2021 registrerades 964 fall, en ökning av inom 
avvikelse fall med 10 %. Det var 10 frakturer under 2022 och 11 frakturer 2021, fallskador som 
föranlett sjukhusvistelse och onödigt lidande. De vanligaste konsekvenserna av fallen framkommer 
av tabellen nedan. 
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Under året 2022 skedde totalt 1062 fall (2021 964 fall, 2020 958 fall), fördelat på omsorgens 
samtliga verksamheter. 2022 var det 8 unika individer som föll vid upprepade tillfällen mellan 20 
– 46 antal fall under året. 
 

 
 
 
Fallpreventionsarbete bygger på bedömning av risker och åtgärder. Teamet träffas och går 
igenom bedömningsmaterialet tillsammans, identifiera risker och åtgärder, dokumentera dessa, 
vem som ansvarar för åtgärderna och uppföljning.  

 
 
Fysioterapeutträning  
Regelbunden rörelse stärker musklerna, som i sin tur skyddar leder och skelett. Det ökar också 
din rörlighet och balans som i sin tur minskar risken för fallskador och benbrott. Att röra på sig 
påverkar också vikten, blodfetter, blodtryck och blodsocker i rätt riktning. 
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Tabell ovan: Ordinerad av fysioterapeutträning oberoende om verksamhet 2022-01-01 – 2022-12-31 

 
Journalgranskning 
Genom uppdrag Samhandling för hälsa, har granskning av dokumentationen vid SIP 
genomförts under 2022. Syftet var att se hur varje profession tog ansvar för sin del i 
dokumentationen, kunde dokumentationen påvisa den enskildes delaktighet i planen. Ett tiotal 
SIP:ar kvalitetsgranskades utifrån bland annat mål, dokumentation, kommunikation, 
samordningsansvar samt uppföljning. Resultatet varierade, det som dock var påtagligt var att 
patientens mål som uppgavs vid SIP inte följde med över när genomförandeplan/vårdplan eller 
rehabplan upprättades.  
 
 
 
KVÅ kod = sökords klassificering i journal 
 

  2019 2020 2021 2022 
XV021 Inhämtande av information vid läkemedelsgenomgång 0 0 0 9 
XV015 Enkel läkemedelsgenomgång 0 0 0 15 
XV016 Läkemedelsgenomgång fördjupad 0 0 0 27 
AV027 Ordination och uppföljning av pågående 
läkemedelsbehandling 949 747 603 871 
XV030 Uppföljning av lm handling av annan legitimerad personal 
än läkare 0 0 0 2 
AK047 Ultraljudsundersökning, residualurinbestämning 
(Bladderscan) 17 23 28 30 
GA025 Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive 
rullstol) 565 609 470 489 
QT017 Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning 112 141 176 239 
QT007 Hjälpmedelsrådgivning 134 153 188 54 
PM003 Bedömning av att förflytta sig själv utan att ändra 
kroppsställning 67 39 16 11 

QM015 Gångträning (Inom parentes = AT) 424 (25) 827 (48) 
1544 
(100) 1570(67) 

Tabell ovan: Slagning på journalsökord ger en bild av exempelvis lågt antal läkemedelsgenomgång bör vara minst 175 i antal här 
redovisas 42 utförda r/t brist på läkare   
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Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 
 
Klagomål och synpunkter som kommer via Patientnämnden, IVO eller mejl, registreras i diariet 
och skickas till ansvarig handläggare.  
 
Alla klagomål ska utredas av den enhetschef som är ansvarig för berörd verksamhet. Medicinskt 
ansvarig (MA) är delaktig i utredning där behov finns. De rapporter, klagomål och synpunkter 
som kommer till verksamheten, ska sammanställas och analyseras för att kunna se mönster eller 
trender som pekar på brister i verksamhetens kvalitet. Med dessa utredningar som underlag ska 
resultaten av de aktiviteter som genomförts och de åtgärder som vidtagits säkra verksamhetens 
kvalitet. Det finns förbättringsmöjligheter för hanteringen av klagomål och synpunkter då den 
övergripande hanteringen är otydlig. Verksamheten behöver uppmuntra patienter och deras 
närstående att lämna synpunkter och klagomål, möjligheter finns via hemsidan att lämna 
klagomål och synpunkter. 
Totalt har sex klagomål och synpunkter inkommit som är kända för MA. 

 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  
Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt 
kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med 
bibehållen funktionalitet, även under oväntade förhållanden. I 
patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som resiliens.  
 
Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan 
anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen funktionalitet, 
även under oväntade förhållanden.  

 

Mätning av säker vård och uppmärksammad handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården. Handlingsplanen omfattar fem prioriterade fokusområden som kan stärka arbetet för 
en säkrare vård, områden som också ligger till grund för prioriteringar av åtgärder på kommunal 
nivå. Under 2022 har verksamheten HSV arbetat med att analysera samtliga fokusområden. 
Analysen kommer att ligga som grund för prioriteringar inom hela patientsäkerhetsarbetet inom 
förvaltningen. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR 
KOMMANDE ÅR 
 
Fortsätta att kvalitetssäkra verksamheten genom att planera, leda och kontrollera genom 
egenkontroller och uppföljningar inom den kommunala hälso- och sjukvården. Systematiskt 
patientsäkerhetsarbete i enlighet med strukturen i den lokala handlingsplanen för patientsäkerhet.  
 
Strategier för 2023 
Följsamhet till Lokal Handlingsplan för patientsäkerhet som inkluderar följande fyra 
grundläggande förutsättningar behövs för att minska vårdskadorna:  
- Engagerad ledning och styrning  
- En god säkerhetskultur  
- Adekvat kunskap och kompetens  
- Patienten som medskapare. 
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Hällefors kommun Sikforsvägen 7 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Investering för inköp av behållare till 
återvinningsstationer, dnr KS 23/00057 

Beslutsunderlag 
Inkommen begäran från tekniska förvaltningen, 2023-01-30 

 
Ärendet 
Gemensamma tekniska nämnden har till kommunförvaltningen inkommit med 
önskemål om investering för inköp av behållare till återvinningsstationer 
under verksamhetsåret 2023. 
 
Ansvaret att samla in förpackningar åligger varje kommun från januari 2024, 
och insamling ska ske via lättillgängliga insamlingsplatser eller s k 
återvinningsstationer och ska omfatta pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas.  
Det insamlade förpackningsmaterialet ska överlämnas till 
producentansvarsorganisationerna på den plats som kommunen bestämmer. 
 

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

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

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ersättning för insamlingen utgår enligt Naturvårdsverkets 
författningssamling. Materialbolagen har genom Förpacknings- och 
tidningsinsamling AB (FTIAB) erbjudit kommunerna att överta fasta 
installationer såsom staket och skyltar på befintliga ÅVS samt att köpa de 
behållare som finns utplacerade och ingår i insamlingssystemet. Inköp av 
behållare ska ske inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). 
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FTIAB ska med anledning av förändringen av insamlingsansvaret avveckla 
den del av verksamheten som avser insamling och har för avsikt att avyttra 
behållarna, och om Tekniska nämnden vill köpa dessa behållare ska det 
meddelas FTIAB innan 2023-03-31. Behållarna kommer att nyttjas, 
underhållas och ägas av FTIAB under hela 2023. 
 
FTIAB har lämnat en prisindikation för behållarna per 2022-12-31: 
Hällefors   380 000 kr 
Lindesberg 430 000 kr 
Ljusnarsberg  190 000 kr 
Nora   240 000 kr 
 
Prisindikationen avser pris för de utställda behållarna som om köpet skulle 
ske 2022-12-31, och under februari månad 2023 kommer ett prognostiserat 
pris på vad det bokförda värdet är 2023-12-31 vilket även kommer vara 
kostnaden. Ovan redovisad prisindikation baseras på det antal behållare 
som var utställda vid årsskiftet 22/23, vilket var 275 stycken. Vid en 
offertförfrågan om inköp av ny behållare har den leverantör (ILAB) som 
har tillhandahållit behållare till FTIAB lämnat ett pris på 26 614 kronor per 
styck, levererat till Nora vilket leder till en total utgift på 7,3 miljoner 
kronor, och som förbehåll kan priset ändras utifrån rådande stålpriser.  
 
Kommunförvaltningen föreslår att begäran om inköp av behållare till 
återvinningsstationer inom återvinningsverksamheten från tekniska 
nämnden godkänns och att uppkomna kostnader under år 2024 tas med i 
2024 års budgetprocess. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Tekniska nämndens begäran om inköp av behållare till 

återvinningsstationer för återvinningsverksamheten godkänns. 
 

- Kostnaden för inköpet hanteras i 2024 års budgetprocess. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Sten Walegren (GL) ställer fråga om Hällefors andel av kostnaden, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Cecilia Albertsson (M). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Tekniska nämndens begäran om inköp av behållare till återvinningsstationer 
för återvinningsverksamheten godkänns. 

 
Kostnaden för inköpet hanteras i 2024 års budgetprocess. 
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Investering för inköp av behållare till återvinningsstationer 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar att från respektive kommun äska medel för investeringar gällande inköp av 

behållare för insamling av förpackningsmaterial, detta utöver den upprättade tidsplanen för 

investeringsäskanden 2024 

Beskrivning av ärendet 

Ansvaret att samla in förpackningar åligger varje kommun från januari 2024, insamling ska ske via 

lättillgängliga insamlingsplatser eller s.k. återvinningsstationer och ska omfatta 

pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas. 

Det insamlade förpackningsmaterialet ska överlämnas till producentansvarsorganisationerna på den 

plats som kommunen bestämmer. Ersättning för insamlingen utgår enligt Naturvårdsverkets 

författningssamling. Materialbolagen har genom FTIAB erbjudit kommunerna att överta fasta 

installationer såsom staket och skyltar på befintliga ÅVS samt att köpa de behållare som finns 

utplacerade och ingår i insamlingssystemet. Inköp av behållare ska ske inom ramen för LOU. 

FTIAB ska med anledning av förändringen av insamlingsansvaret avveckla den del av verksamheten 

som avser insamling och har för avsikt att avyttra behållarna, om Tekniska nämnden vill köpa dessa 

behållare ska det meddelas FTIAB innan 2023-03-31. Behållarna kommer att nyttjas, underhållas och 

ägas av FTIAB under hela 2023. 

FTIAB har lämnat en prisindikation för behållarna per 2022-12-31: 

Hällefors 380 000 kr 

Lindesberg 430 000 kr 

Ljusnarsberg 190 000 kr 

Nora  240 000 kr 

Prisindikationen avser pris för de utställda behållarna som om köpet skulle ske 2022-12-31, under 

februari kommer ett prognostiserat pris på vad det bokförda värdet är 2023-12-31 vilket även 

kommer vara kostnaden. Ovan redovisad prisindikation baseras på det antal behållare som var 

utställda vid årsskiftet 22/23, vilket var 275 st. 

Vid en offertförfrågan om inköp av ny behållare så har den leverantör (ILAB) som har tillhandahållit 

behållare till FTIAB lämnat ett pris på 26 614 kr/st. levererat till Nora, som förbehåll så kan priset 

ändras utifrån rådande stålpriser.  

 

Michael Lindström 

Strateg Avfall & Återvinning 
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Verksamhetslokaler Samhällsutvecklingsenheten, dnr 
KS 23/00004 

Beslutsunderlag 
Rapport kring behov av fastigheter Samhällutvecklingsenheten 
Lokalvård- och miljöservice Park, grönytor, skog och idrottsplatser, daterad 
2022-02-15 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har arbetet fram en rapport kring behovet av 
verksamhetslokaler som rymmer tillkommande verksamhet och med det 
uppfyller de arbetsmiljökrav som finns. Rapporten slår fast att det inte är 
möjligt med befintliga lokaler och därmed föreslås en investering av en 
fastighet i anslutning till befintlig fastighet, Klockarebäcken 10:2. Ett förvärv 
skulle säkerställa verksamhetens framtida behov och säkerställa den estetiska 
bilden av tätorten.  

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Ur arbetsmiljösynpunkt så fastställer rapporten att det inte går att uppfylla 
de tillkommande verksamheternas krav i befintlig fastighet då det inte finns 
utrymme för dem. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har genomfört en ekonomisk konsekvensanalys. 
Driftkostnaden beräknas bli 503 868 kronor per år om en renovering och 
verksamhetsanpassning av Klockarbäcken 10:1 ska genomföras. Om 
däremot ett köp av Klockarbäcken 10:2 görs beräknas årskostnaden bli 
459 804 kronor.   

 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen köper fastigheten 
Klockarbäcken 10:2 för 2 miljoner kronor och att den mindre investeringen 
som behöver vidtas vid Klockarbäcken 10:1 genomförs med 0,9 miljoner 
kronor.  
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Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förvärva fastigheten Klockarebäcken 10:2 för 2,0 miljoner kronor. 

 
- Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 3,3 miljoner kronor för 

verksamhetsåret 2023. 
 
- Investeringen finanserias med nyupplåning med maximalt 3,3 miljoner 

kronor.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om vad som menas med skrivningar kring 
inflyttningsklar, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om rustning av befintlig sanitet och 
möjligheten rent tidsmässigt, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef 
Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Cecilia Albertsson (M). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Förvärva fastigheten Klockarebäcken 10:2 för 2,0 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med 3,3 miljoner kronor för 
verksamhetsåret 2023. 
 
Investeringen finanserias med nyupplåning med maximalt 3,3 miljoner 
kronor. 
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1 Sammanfattning 

Från den 1/1 2023 återgick delar av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
verksamheter till ägarkommunerna. Med det så ställer det krav på varje 
enskild kommun att tillhandahålla en god arbetsmiljö för befintlig och 
tillkommande personal och en god service för medborgarna. Det finns även en 
långsiktig plan på att samlokalisera andra delar av kommunal verksamhet till 
samma lokaler för att skapa delaktighet och säkerställa drift. För att uppnå 
detta har denna rapport gjorts för att genomlysa befintliga lokaler samt vad 
som finns att tillgå på marknaden. Det har under rapportens framtagande 
framkommit en möjlighet att förvärva en lämplig lokal som skulle lösa 
befintlig platsbrist samt säkerställa verksamheternas lokalbehov på 
överskådlig tid.  
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2 Verksamhet 

Hällefors kommun kommer har i enlighet med tidigare beslut återtagit 
verksamheterna lokal och miljövård, park, grönyta, skog samt idrottsplatser 
(badplatser) till kommunal regi, från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Verksamheterna återgick till kommunen 2023-01-01 och lokaliseras under 
samhällsutvecklingsenheten. 
 
I och med detta så samordnas också den grönyteskötsel som i dag sker via 
fastighetsavdelningen och Hällefors Bostads AB till samma 
samhällsutvecklingsenhet. Idrottsplatserna Hällevi, Grythyttans idrottsplats 
och Hurtigtorpet ingår också i skötseln. 
 
Under tidsperioden september-mars uppgår personalstyrkan sammanlagt till 
ca 17 personer. Under tidsperioden mars-september så tillkommer ca 15 
personer som är säsongsanställda. 
  
Det finns också ett förslag om att de personer som tillhör 
arbetsmarknadsenheten (nedan AME) omlokaliseras fysiskt från de lokaler de 
är i idag vid Kronhagsskolan så att de utgår från samma adress som övrig 
personal i samhällsutvecklingsenheten. Detta för AME får en närmare 
tillhörighet till övrig kommunal verksamhet samt att de kan hjälpa till i de 
ordinarie verksamheterna då det saknas personal eller vid andra toppar inom 
verksamheten.  
 
3 Behov 

Arbetsmiljö och ekonomi är de två, i den ordningen, viktigaste delarna i 
denna rapport. För att ovanstående samlokalisering ska vara möjligt krävs det 
lokalytor som kan möta upp behoven. Kraven som ställs på lokalerna är att de 
ska vara ändamålsenligt för verksamheten, där det krävs lagerytor, sanitet, 
matsal och möjlighet till kontorsytor. Det krävs utrymme både för 
arbetsledning och för personalen att förutom dagliga sysslor att utföra digitala 
uppdrag så som tidsrapportering, läsa epost, beställa förnödenheter men även 
möjlighet att hålla arbetsplatsmöten, daglig styrning och viss service på 
utrustning tex. inom lokalvården. Övrig service som behöver göras på 
utrustning kopplad till verksamheten kräver verkstadslokal. 
 
4 Fastigheter 

Det som finns att tillgå idag är Klockarebäcken 10:1 (kommunförrådet).  
Alternativ finns i form av närliggande privat fastighet, klockarebäcken 
10:2(Mer Els lokaler). Denna fastighet är till salu. Några alternativ finns även 
i lokaler som Hällefors bostads AB äger. Nedan kommer en beskrivning av 
del olika alternativen. 
 
4.1 Klockarebäcken 10:1  
I denna byggnad ryms det idag två garageplatser och en spolhall samt en 
mindre matsal (plats för ca 6–8 personer), liten sanitet och några små förråd. 
Det finns även en stor yttre yta för förvaring av utrustning. I detta utrymme 
sitter idag park, gata och VA, totalt ca 5 personer. Lokalvården sitter i hyrda 
baracker på baksidan av fastigheten.   
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Barackerna är inte en ändamålsenlig lokal då det inte finns utrymme eller 
möjlighet att samlas och att sanitetsutrymmena inte uppfyller de behov som 
finns, i tillägg har elförbrukningen ökat med ca 40 % efter installationen av 
barackerna vilket påverkar driftkostnaden negativt. 
 
En kalkyl togs fram 2020 för att renovera Klockarebäcken 10:1 som 
ersättning för barackerna. Kalkylen uppgick till 2,26 miljoner kronor och har 
reviderats 2022-09-01 till ca 3,0 miljoner kronor. I detta ingår inte inventarier. 
Fördelen med denna lokal är att den redan är i kommunens ägo. Nackdelen är 
att den inte rymmer dagens verksamhet på något vis, inte ens efter renovering. 
Om den ska anpassas till dagens verksamhet bör den i tillägg till den kalkyl 
som är gjord, byggas ut för att rymma lokalvården fullt ut då det nu saknas 
plats för minst ca 10 personer. Vid en samlokalisering med AME enheten, så 
måste yta för den verksamheten även läggas till. Det innebär att denna lokal 
redan från start är för liten och kommer inte med den kalkylerade kostnaden 
att bli ändamålsenlig.  
 
4.2 Klockarebäcken 10:2  
Fastigheten har tidigare tillhört Hällefors kommun. Vid sammanslagningen 
till det som fram till nu varit Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
Fastigheten avyttrades då den tekniska verksamheten försvann från Hällefors 
kommun.  
 
Fastigheten ligger i anslutning till redan befintlig kommunal fastighet 
(Klockarebäcken 10:1) och den yttergård som tillhör den. Fastigheten är delad 
i två enheter där den del som Mer Els verksamhet är i omfattar totalt ca 
140kvm. Den andra delen är idag uthyrd till Bergslagens arbetsmiljö och 
omfattar ca 292kvm.  
 
Det bedöms som fördelaktigt att säkerställa lokalerna även ur synvinkeln att 
Bergslagens arbetsmiljö kan fortsätta sin verksamhet. 
 
Fastigheten rymmer både den tillkommande verksamheten samt AME-
verksamheten. Närheten till det uteområde som ligger i anslutning till 
fastigheten gör den också lämplig för kommunal verksamhet. Det finns också 
en framtida fördel att Hällefors kommun har rådighet över fastigheter som 
ansluter till redan befintligt område. Fastigheten är inflyttningsklar relativt 
omgående och det krävs inte några större åtgärder innan inflyttning.  
 
4.3 Bergslagsvägen 5 
Den lokal som Hällefors bostads AB besitter som kan vara intressant för 
tillkommande verksamhet är Bergslagsvägen 5. Den kommunala 
verksamheten som är där idag flyttar tillbaka till Nya kommunhuset.  
 
Fastigheten bedöms vara inflyttningsklar med relativt kort varsel. Det centrala 
läget är en fördel. Dock är inte fastigheten ändamålsenlig eller nog stor som 
den står idag. Samtidigt kommer denna lokal långt från köpmannavägen, där 
utrustning och fordon finns. Det finns ej heller sanitära utrymmen som 
uppfyller kraven och önskemålen. 
 
 
4.4 Kyllervägen 37 
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Denna lokal, ägd av Hällefors Bostads AB finns tillgänglig efter ett liknade 
förfarande som med Bergslagsvägen 5. Lokalen har gott om yta men är i 
övrigt direkt olämplig för verksamhet. Lokalen är lyhörd och inte 
ändamålsenlig. Den kan i jämförelse med de andra fastigheterna inte ses som 
ett alternativ. 

 
5 Ekonomi drift 

Ekonomin i detta är en av de avgörande faktorerna. Med den ökade 
inflationen och prisstegring på renoveringar så är alla former av kalkyler en 
osäkerhetsfaktor att ta hänsyn till. Med några av nedanstående förslag så 
undviks vissa ekonomirisker. 
 
5.1 Klockarebäcken 10:1  
Driftkostnaden är för Klockarebäcken 10:1 är 13000kr/månad. I det ingår alla 
kostnader sam underhållskostnader kopplade till fastigheten. Till det kommer 
kapitalkostnader som redovisas under 5.6. 
 
5.2 Klockarebäcken 10:2 
Driftkostnaden för Klockarebäcken 10:2 har kalkylerats av fastighetsenheten 
och uppgår till 27316kr/månad. Tillkommer gör inkomst av hyresintäkt av 
extern part på 20100kr/månad dras ifrån vilket ger en månadskostnad drift på 
totalt 7216kr/månad. Till det kommer kapitalkostnader som redovisas under 
5.6. Driftkostnaderna specificerat per helår för fastigheten enligt tabell nedan: 
 

 
 
5.3 Bergslagsvägen 5 
Att få lokalen ändamålsenlig i enlighet med de krav som verksamheten har 
och för att uppnå en godtagbar arbetsmiljö, så är bedömningen att det kräver 
så stora ekonomiska insatser, utan att uppnå en fullgod lokal, att detta 
alternativ räknas bort.  
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5.4 Kyllervägen 37  
Att få lokalen ändamålsenlig i enlighet med de krav som verksamheten har 
och för att uppnå en godtagbar arbetsmiljö, så är bedömningen att det kräver 
så stora ekonomiska insatser, utan att uppnå en fullgod lokal, att detta 
alternativ räknas bort.  
 
5.5 Summering ekonomi 
Nedan redogörs en sammanställning för de ekonomiska konsekvenserna. 
Viktigt att komma ihåg är att summan för hyra av barackerna om ca 6000 
kronor/månad ska tas bort samt att med det kommer även en minskad 
energikostnad. 
 
5.6 Kostnader 
Rapporten har tittat på två alternativ i detta skede. Det ena är att renovera 
Klockarebäcken 10:1 (Kommunförrådet) och det andra är att köpa in 
Klockarebäcken 10:2 (Mer EL). Om ett inköp görs behöver ej renovering ske 
av fastigheterna. 
 

 
 
Om inköp av fastighet görs kommer den totala månadskostnaden för 
verksamheten bli lägre med 3 672 kronor per månad med en investeringsnivå 
på ungefär det samma oavsett val av alternativ.  
 
 

Kostnader Helårseffekt inköp Klockarbäcken 10:2
Klockarbäcken 10:1 Klockarbäcken 10:2

Investeringssumma 900 000 2 400 000
Ränta 3% 3%
Intern räntekostnad 11 250 30 000
Avskrivning 52 500 96 250
Låneränta 27 000 72 000
Driftkostnader 156 000 86 800
Summa/år 246 750 285 050
månadskostnad 20 563 23 754
Månadskostnad per objekt 44 317
Avgående kostnad 6 000 (hyra barcker/månad)
Total månadskostnad 38 317

Kostnader Helårseffekt vid endast renovering Klockarbäcken 10:1
Klockarbäcken 10:1 Klockarbäcken 10:2

Investeringssumma 3 150 000 0
Ränta 3% 0%
Intern räntekostnad 39 375 0
Avskrivning 142 500 0
Låneränta 94 000 0
Driftkostnader 156 000 0
Summa/år 431 875 0
Månadskostnad per objekt 35 990 0
Månadskostnad 35 989
Tillkommande kostnad 6 000 (Hyra baracker/månad)
Total månadskostnad 41 989
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6 Slutsats 

Efter genomgång av verksamhetens krav och för att uppnå en godtagbar 
arbetsmiljö för samtliga verksamheter så som lokal- och miljöservice, 
grönyte- och skogsvård, badplatser och idrott samt AME så finner rapporten 
att ett förvärv av Klockarebäcken 10:2 och att den samlokaliseras med 
befintlig kommunal lokal, Klockarebäcken 10:1 löser lokalbehovet nu och för 
överskådlig tid. Med ett förvärv av Klockarebäcken 10:2 så behöver heller 
inte investering ske i den befintliga fastigheten Klockarebäcken 10:1. Om 
Hällefors kommun skulle äga de båda fastigheterna ger även rådighet över 
området. De ekonomiska konsekvenserna blir en total kostnad per månad på 
38 317 kronor. 

 

 
 
 
7 Bilagor 

Planskiss, Klockarbäcken 10:2 
Kalkyl Klockarbäcken 10:1 



9(9) 

 

 

 

Samhällsutveckling 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors  

Telefon 0591-641 00 vx    
kommun@hellefors.se 

 
 



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Sikforsvägen 7 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
 

 

  
Sida 
1(2) 

Datum  
2023-03-10  

Kommunförvaltningen 
   
   
   
 
  

 
 
Framtagande av politisk referensgrupp för framtagande 
av vindbruksplan, dnr KS 21/00201 

Beslutsunderlag 
KS 2022-05-10 § 94 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2022-05-10 kommunförvaltningen i uppdrag att 
beställa en vindbruksplan av samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
 
Arbetet med framtagande av vindbruksplan följer Hällefors kommuns projekt-
mall för projektarbete. I den ska det finnas en arbetsgrupp och styrgrupp som 
består av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och 
Hällefors kommun.  
 
För att få en god förankring i arbetet med framtagandet av vindbruksplanen 
bedömer förvaltningen att det vore önskvärt med en referensgrupp som blir 
delaktig i arbetet. Referensgruppen ger stöd till projekt och projektledare 
genom att bidra med kompetens och kunskap. Den fungerar som 
en rådgivare och kan under projektets gång bidra med idéer, förslag och 
synpunkter. Med en referensgrupp kan en projektledare och ett projekt få det 
stöd som behövs för att skapa ett resultat som är granskat och kommunicerat 
vilket underlättar vid beslut oavsett nivå. Gruppen bör bestå av minst tre 
deltagare men ej heller fler än fem personer 
 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser tre till fem 
deltagare inom sig att utgöra en politisk referensgrupp för framtagande av 
vindbruksplan. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

https://projektledning.se/advisory-board/
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. 

 
Facklig samverkan 
Samverkan sker innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen utser tre till fem deltagare inom sig att utgöra en politisk 
referensgrupp för framtagande av vindbruksplan. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
samhällsutvecklingschef Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vad som avses med 
kunskap och kompetens, vilket besvaras av samhällsutvecklingschef Mikael 
Pulkkinen. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) yrkar att kommunstyrelsen utser upp till 
sex deltagare inom sig att utgöra en politisk referensgrupp för framtagande av 
vindbruksplan.  
 
Vidare yrkar ordförande Cecilia Albertsson (M) att varje parti har rätt att 
nominera en representant.  
 
Under ärendets behandling yttrar sig även Allan Myrtenkvist (S). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer först bifall mot avslag på sina båda 
yrkanden, vilka bifalls. 
 
Därmed faller förvaltningens förslag till beslut.  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen utser upp till sex deltagare inom sig att utgöra en politisk 
referensgrupp för framtagande av vindbruksplan.  
 
Varje parti har rätt att nominera en representant. 

 



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Sikforsvägen 7 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Yttrande över utskottsinitiativ kring studentbostäder i 
Grythyttan, dnr KS 21/00235 

Beslutsunderlag 
Förslag på utskottsinitiativ kring studentbostäder i Grythyttan 
KS 2021-12-14 § 225 
Rapport - Studentbostäder Grythyttan - Inventering av studentbostäder i 
Grythyttan och en analys av framtida behov, daterad 2022-12-01 

Ärendet 
I det fortsatta utvecklingsarbetet som sker kring RHS och Campus Grythyttan 
är tillgängligheten till studentbostäder i Grythyttan, nu och i framtiden en 
viktig fråga. Grythyttan som plats för studentbostäder är viktig, då detta 
stärker studentmiljön i sin helhet. Utifrån detta har förvaltningen i ett 
utskottsinitiativ fått i uppdrag att: 
1) Inventera och analysera det framtida behovet av studentbostäder i 

Grythyttan.  
2) Undersöka marknaden för möjlig nybyggnation av studentbostäder i 

Grythyttan.  
 
Förvaltningen har undersökt hur bostadsmarknaden i Grythyttan ser ut för 
studenter idag och sammanställt detta i Rapport - Studentbostäder Grythyttan 
- Inventering av studentbostäder i Grythyttan och en analys av framtida 
behov. 
 
Rapporten fokuserar på del ett av utskottsinitiativet och inventerar befintligt 
bestånd av studentbostäder i Grythyttan och ger en nulägesbild, visar på 
historiskt söktryck och möjliga framtidsscenarier samt levererar en rad 
frågeställningar som måste diskuteras när man utreder det framtida behovet av 
studentbostäder i Grythyttan. Rapporten kan således användas som ett första 
underlag i en utredning av det framtida behovet av studentbostäder. Tydliga 
slutsatser som dras i rapporten är:  
  
1) En rejäl ökning av söktryck och antal studenter på Campus Grythyttan 

krävs. 
2) En förutsättning för att möjliggöra för nybyggnation av studentbostäder är 

en planberedskap, det vill säga färdiga detaljplaner som tillåter 
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bostadsbyggande i Grythyttan vilket saknas idag. Ett pågående 
detaljplanearbete för Grythyttan pågår där förvaltningen ordnat så att både 
Campusledning, fakultetsledning och universitetsledningen vid RHS 
deltagit och fått möjlighet att i ett tidigt skede lämna sina synpunkter. 

 
Uppdraget att undersöka den andra delen av utskottsinitiativet, hur marknaden 
för möjlig nybyggnation av Studentbostäder i Grythyttan ser ut fortsätter att 
bevakas av förvaltningen i dialog med befintliga aktörer på marknaden i 
avvaktan på ett ökat studentunderlag samt färdiga detaljplaner.  

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. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningen fortsätter att bevaka hur marknaden för möjlig nybyggnation av 
Studentbostäder i Grythyttan ser ut i dialog med befintliga aktörer i avvaktan 
på ett ökat studentunderlag samt färdiga detaljplaner.  
 
Med denna rapport anses utskottsinitiativet besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Förvaltningen fortsätter att bevaka hur marknaden för möjlig nybyggnation av 
Studentbostäder i Grythyttan ser ut i dialog med befintliga aktörer i avvaktan 
på ett ökat studentunderlag samt färdiga detaljplaner.  
 
Med denna rapport anses utskottsinitiativet besvarat. 
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1 Sammanfattning 

I det fortsatta utvecklingsarbetet som nu sker kring RHS och Campus 
Grythyttan så är tillgängligheten till studentbostäder i Grythyttan, nu och i 
framtiden en viktig fråga.  
 
Grythyttan som plats för studentbostäder är viktig, då detta stärker 
studentmiljön i sin helhet. Utifrån detta har förvaltningen fått i uppdrag att: 
 - Inventera och analysera det framtida behovet av studentbostäder i 
Grythyttan.  
- Samt att undersöka marknaden för möjlig nybyggnation av studentbostäder i 
Grythyttan.  
 
Denna rapport inventerar det befintliga beståndet av studentbostäder i 
Grythyttan och gör ett försök till en analys av det framtida behovet av 
studentbostäder i Grythyttan. Denna rapport är tänkt som ett första underlag 
för att kunna utreda och undersöka marknaden för möjlig nybyggnation av 
studentbostäder i Grythyttan.  
 
1.1 Metod  
 
Insamlingen och inventeringen har skett genom samtal med de aktörer som 
har ett bostadsutbud riktat mot studenter. Även ledningen1 för Campus har 
varit aktivt inblandade i processen.  
 
- Månadsvisa avstämningar med institutionsledningen för RHS, 

kommunchef och näringslivschef från Hällefors kommun.  
- Samtal och mailkontakt med de bostadsbolag som erbjuder lägenheter till 

studenter. 
  
1.1.1 Avgränsningar 
 
Endast de aktörer på bostadsmarknaden som har ett riktat utbud till studenter 
har tillfrågats:  

- Din Studentbostad 
- Hällefors Bostads AB 
- KC Elektriska  

I denna rapport fokuserar alltså förvaltningen på det bestånd som finns 
tillgängligt för studenter, hänsyn har inte tagits till alla mindre aktörer som har 
bostäder de hyr ut på den öppna marknaden. 
 
I urvalet finns endast utbud i Grythyttan med. Ingen hänsyn har tagits till att 
det finns tomma lägenheter i Hällefors. Erfarenheten visar att majoriteten av 
studenterna vill bo i Grythyttan och att kollektivtrafikens tidtabeller och 
studenternas undervisningsscheman gör det svårt för studenterna att pendla 
mellan Hällefors och Grythyttan.   
 

 

 
1 Institutionsledningen för Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro Universitet, Campus 
Grythyttan består av prefekt, proprefekt samt enhetschef. Prefekt: Ute Walter, Proprefekt: 
Åsa Öström och Enhetschef: Helene Gustafsson. 
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2 Studentbostäder i Grythyttan 

2.1 Nuläge befintligt bostadsbestånd 
 

Under regelbundna avstämningsmöten med Restauranghögskolan har 
framkommit att befintligt bostadsbestånd för studenter i Grythyttan inte 
kommer att räcka till om studentantalet ökar enligt den utvecklingsplan som 
universitetets styrelse har ålagt RHS.  
 
Hällefors kommun har i samverkan med de största aktörerna på marknaden för 
studentbostäder i Grythyttan gjort en sammanställning av det utbud som finns 
idag. De aktörer som finns på marknaden är Hällefors Bostads AB, Din 
Studentbostad, KC Elektriska och några mindre aktörer som hyr ut lägenheter 
till studenter.  
 
I denna rapport fokuserar förvaltningen på det bestånd som finns tillgängligt 
för studenter, hänsyn har inte tagits till alla mindre aktörer som har bostäder 
de hyr ut till allmänheten.  
 
BOAB har under 2021 och 2022 renoverat ventilation i lägenheter på 
Prästgatan och Kyrkogatan, samt fräschat upp kök och allmänutrymmen  
i studentkorridor på Nygatan. De bostäder som vid rapportens författande är 
vakanta i Boab beror på renoveringsarbeten.  
 
Sjögatan har tidigare funnits med i det allmänna utbudet på 
studentbostadsmarknaden men är inte längre tillgängliga som studentbostäder. 
 

 
Bild 1. Antal studentbostäder i Grythyttan mars 2022.2  
I oktober 2022 meddelar Din Studentbostad att de har full beläggning,  
 
Inventering av studentbostadsmarknaden visar att det idag finns ett överskott 
av antal bostäder i Grythyttan som är lämpliga för studenter. Ser man till den 
del som bara erbjuds på studentmarknaden så är det ett kraftigt underskott.  
En bra balans mellan studentbostadsmarknaden och den övriga 
bostadsmarknaden bör eftersträvas, samt mellan offentliga och privata aktörer.  

  
  

 
2 Enligt förfrågan till Hällefors Bostads AB, Din Studentbostad samt KC Elektriska.  
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2.2 Antal studenter Restauranghögskolan 
 

Restauranghögskolan erbjuder två 3-åriga program, Kulinarisk kock och 
Sommelier.  Läsåret 2021/22 finns 164 studenter på Campus Grythyttan. Vid 
höstterminen 2022 registrerade sig totalt 59 studenter, under höstterminen 
2022 finns totalt 198 studenter inskrivna på RHS.  
 

 
Antal studenter på RHS mars 2022 samt vid terminsstart september 2022.3 
 
RHS har högst söktryck och högst antal studenter i systemet.  
Jämfört med Umeå universitet och Högskolan i Kristianstad, som har 30 
platser per hösttermin i sina gastronomiprogram.  
 
Programmet Hospitality Management flyttades till Örebro, vilket inte haft 
någon inverkan på antal studenter då söktrycket till det programmet var så lågt 
att det aldrig blev något intag av studenter i Grythyttan. 
 
Måltidsekologprogrammet har läst de två första åren i Örebro och sitt tredje 
och sista år på RHS i Grythyttan, men universitetsstyrelsen beslutade att 
förlägga hela utbildningen i Örebro för att underlätta för studenterna.  
 
RHS i Grythyttan erbjuder även distansstudier i dryckeskunskap, vilket inte 
påverkar behovet av studentbostäder. Denna kurs ges dock inte höstterminen 
2022.  

  

 
3 Enligt uppgifter från Prefekt Ute Walter, Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), Campus 
Grythyttan 
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2.3 Utvecklingsplan studentantal RHS 
 
Örebro universitetsstyrelses mål för RHS är 200 helårsstudenter på campus 
(totalt åk 1-3).  
 
Strategi för att nå målet är att ta in följande antal studenter till höstterminen. 
RHS har inget intag till vårterminen.  Ett visst bortfall av studenter räknar 
man alltid med, så ett överintag på hösten krävs för att nå upp till målet.  
 
2022-2024:   95 studenter  
2025- :  årlig successiv ökning till 130 stud. 

 
3 Analys 

Skulle RHS nå målet med 200 helårsstudenter skulle detta gynna Grythyttan 
som ort på ett positivt sätt. Grythyttan som plats för studentbostäder är viktig, 
då detta inte bara stärker studentmiljön utan även gynnar en utveckling av fler 
verksamheter och liv och rörelse i orten.  
 
Nås målet kan man räkna med att majoriteten av studenterna bosätter sig på 
orten, på grund av avstånd och pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik till 
närliggande orter.  
 
Det finns alltså 175 lägenheter/rum som marknadsförs till studenterna via 
Örebro Universitets webbsida med Studentinfo. Av dessa är 82 renodlade 
studentbostäder. En hel del av bostäderna som erbjuds är större lägenheter 
med flera sovrum där flera studenter går ihop och delar för att kunna nyttja 
gemensamma utrymmen som vardagsrum och större kök jämfört med små 
lägenheter.  
 
Summerar man endast studentrum och ettor, vilket borde vara de mest 
attraktiva valen för studenter finns det totalt 89 enheter varav 50 är renodlade 
studentboenden. Av de tvårumslägenheter som erbjuds på marknaden är 27 
enbart för studenter.  
 
Räknar man om till antal sovrum finns det i dagsläget finns 199 sovrum på 
marknaden i Grythyttan, av vilka 77 är renodlade studentboenden och 
garanterade för studenter. De resterande rummen finns på den öppna 
bostadsmarknaden. 
 
3.1 Olika scenarion  
 
Det finns tre möjliga scenarion som vi analyserar. 
 
3.1.1 Scenario 1 - inget ökat söktryck eller någon ökning av söktryck.  
 
Söktrycket ökar inte och intaget är på samma nivå som idag, vilket innebär 
runt 140-170 studenter på Campus. Det finns 199 rum i Grythyttan. Med 
dagens söktryck råder ingen brist på studentbostäder i Grythyttan.  
 
3.1.1 Scenario 2 – Ökat söktryck leder till 200 studenter 
Råder det brist på studentbostäder i Grythyttan när 200 studenter studerar på 
Campus? 200 studenter innebär ett ca 40 fler studenter än idag.    
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Med 200 helårsstudenter studenter saknas åtminstone 25 enheter, men det blir 
lite missvisande att säga så, eftersom man kan anta att det bor två studenter i 
en trea, tre studenter i en fyra och fyra studenter i en femma. Räknar man om 
till antal sovrum finns det i dagsläget finns 199 sovrum på marknaden i 
Grythyttan, av vilka 77 är renodlade studentboenden och garanterade för 
studenter. De resterande rummen finns på den öppna bostadsmarknaden. Det 
finns även privata aktörer som hyr ut Attefallare och lägenheter som inte tagits 
med i den här sammanställningen. Uppnår RHS sitt mål med 200 studenter på 
campus råder ingen bostadsbrist. 

 
3.1.2 Scenario 3 – överintag leder till 300 studenter 
 
Vad händer om fler studenter väljer att stanna kvar? Vid ett årligt intag av 130 
studenter varje höst, och runt 20-25 % faller bort skulle det kunna innebära att 
man efter tre år har 300 studenter på campus. Uppnår RHS sitt mål med råge 
så kommer bostadsbrist i Grythyttan att uppstå.   

 
3.2 Frågeställningar för fortsatt analys och utredning  

 
Den här rapporten har försökt ge en bild av nuläget. I en fortsatt utredning av 
marknaden för möjlig nybyggnation av studentbostäder i Grythyttan bör 
följande frågeställningar diskuteras:  

• Är det kommunen som ska vara drivande aktör? 
• Ska det byggas nytt eller finns det en vits med att omvandla delar av 

befintligt bostadsbestånd till renodlade studentbostäder?  
• Finns det någon fördel med att se över om befintligt bostadsbestånd i 

privat ägo ska omvandlas till renodlade studentbostäder genom 
strategiskt förvärv av kommunen/kommunens bostadsbolag?  

• Risktagande? Vad händer om RHS inte når målet med 200 
helårsstudenter? Behövs garantier från universitetet? 

• Vilka underlag behövs för att gå vidare och bygga studentbostäder?  
 
I ett fortsatt arbete kring dessa frågor bör också hänsyn tas till att det i 
dagsläget inte är möjligt att gå ut att ställa frågan till aktörer på 
bostadsmarknaden då ingen detaljplan finns som tillåter nybyggnation av 
bostäder i Grythyttan.  
 
I pågående detaljplanearbete för Grythyttan har förvaltningen ordnat så att 
både Campusledningen och universitetsledningen vid Resturanghögskolan 
Örebro universitet har deltagit och fått möjlighet att i ett tidigt skede lämna 
sina synpunkter.  
 
En initial dialog med kommunens bostadsbolag och Din Studentbostad har 
inletts av förvaltningen för att se hur marknadens intresse för nybyggnation 
ser ut. Ett ökat underlag av studenter samt färdiga detaljplaner är två 
förutsättningar som nämnts i den dialogen. 
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3.3 Slutsatser 
 
Rapporten fokuserar på del ett av utskottsinitiativet och inventerar befintligt 
bestånd av studentbostäder i Grythyttan och ger en nulägesbild, visar på 
historiskt söktryck och möjliga framtidsscenarier samt levererar en rad 
frågeställningar som måste diskuteras när man utreder det framtida behovet av 
studentbostäder i Grythyttan. Rapporten kan således användas som ett första 
underlag i en utredning av det framtida behovet av studentbostäder.  
 
Uppdraget att undersöka den andra delen av utskottsinitiativet, hur marknaden 
för möjlig nybyggnation av Studentbostäder i Grythyttan ser ut fortsätter att 
bevakas av förvaltningen i dialog med befintliga aktörer i avvaktan på ett ökat 
studentunderlag samt färdiga detaljplaner.  
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Dokumenthanteringsplan för biblioteksverksamheten, 
dnr KS 23/00003 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för biblioteksverksamheten 

Ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens arkivansvariga. Det innebär ett ansvar för 
arkivering och gallring för alla handlingar och handlingstyper som hanteras i 
de kommunala verksamheterna. 
 
Hur olika handlingar ska hanteras och slutligen i förekommande fall 
arkiveras, regleras i dokumenthanteringsplaner som ska finnas för 
kommunens verksamheter. Under 2022 har ett arbete med revideringar av 
dokumenthanteringsplaner genomförts inom kommunförvaltningen. 
 
Biblioteksverksamheten har tillsammans med arkivpersonal och konsult gått 
igenom förekommande handlingar i verksamheten. Utifrån handlingarnas vikt 
och betydelse för verksamheten, medborgarna och framtida forskning lämnas 
förslag till dokumenthanteringsplan. 

Social konsekvensanalys 
Det är viktigt att dokumenthanteringsplaner tar hänsyn till medborgares 
olika förutsättningar att ta del av olika dokumenttyper, men också att 
dokument gallras på korrekt sätt för att både skydda enskilda och göra 
arkivsökningar enklare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslagen till dokumenthanteringsplaner är inte kostnadsdrivande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för biblioteksverksamheten antas. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
Åhnberg kortfattat. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Dokumenthanteringsplan för biblioteksverksamheten antas. 
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1 Syfte 
Dokumenthanteringsplanen redovisar vilka allmänna handlingar som hanteras inom 
verksamheten. Den innehåller anvisningar var handlingar förvaras, om de bevaras eller 
gallras, samt när de levereras för slutarkivering. 

 
Dokumenthanteringsplanen ses över årligen för eventuell revidering och uppdatering. 

 
Det är ansvarig nämnd som fattar beslut om eventuella ändringar och tillägg, efter samråd 
med handläggare inom verksamheten samt med arkivpersonal. 

 

2 Gallring 
Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs. Detta får endast ske om beslut har fattats av 
myndigheten, d v s den nämnd som producerat handlingen. Dokumenthanteringsplanen är 
nämndens gallringsbeslut. 

 
Om en handlingstyp inte finns med i dokumenthanteringsplanen bevaras den till dess att 
nämnden fattat ett eventuellt gallringsbeslut. Gallring gäller oavsett mediebärare och gäller 
även därför digitala handlingar. 

 
Gallring sker i samband med att gallringsfristen har löpt ut. Om någon begär att få ta del av en 
handling som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha varit gallrad, får gallring inte 
verkställas innan eventuellt utlämnande. 

 
Handlingar som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga ska förstöras under 
kontrollerade former – brännas, strimlas, tuggas eller liknande. 

 

3 Rensning 
Rensning är inte någon gallringsåtgärd och kräver därför inget särskilt beslut. Rensas bort 
görs handlingar som inte är allmänna och sådant som inte tillför ärendet sakuppgift. 

 
Rensning innefattar även skräp som plastfickor, häftklamrar, pappersbindare, gem, tejp, 
gummisnoddar och annat som kan skada handlingarna på sikt. 

 
Rensning ska alltid ske innan leverans till kommunens slutarkiv. 

 

4 Leverans till arkivet 
Tidpunkt för leverans sker enligt dokumenthanteringsplan. Kommunens slutarkiv tar endast 
emot handlingar som ska bevaras. De ska vara rensade och logiskt ordnade. Kontakta alltid 
arkivansvarig personal innan leverans till slutarkivet. 



4
 

 

5 Information av tillfällig eller ringa betydelse 
Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse får gallras under förutsättning att de inte 
medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för 
rättsskipning, förvaltning och forskning. 

 
Handlingstyp Förvaring Bevaras/gallras 

Upprättade, inkomna och utskickade handlingar av 
tillfällig eller rutinmässig karaktär, t ex 

• Skrivelser för kännedom 
• Föreskrifter, cirkulär, meddelanden och liknande 
• Inbjudningar och anmälningar till externa kurser 

och konferenser 
• Reklam och broschyrer 

Valfri Vid inaktualitet 
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➢ Rubrik/område som handlingen berör 
Ärende-/handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till slutarkivet 

Vilken typ av handling rör det sig 
om? 

Pärm, närarkiv, i ett 
system? 

Bevaras/vid 
inaktualitet/tidsfrister? 

Kompletterande uppgifter/särskilt 
handhavande/vem ansvarar? 

Ja/nej. Om ja, i så fall när? T 
ex när den inte behövs i vht 

Administration     

Protokoll APT Digitalt 
G:/Externa/Biblioteke
t/ Mötesanteckningar/ 
APT 

Sparas under aktuellt år 
sedan gallras. 

Bibliotekschef Nej 
 

Medarbetarsamtal Pärm  Gallras efter ett år.   Bibliotekschef Nej 
 
 

Systematiskt arbetsmiljö Digitalt 
G:/Externa/Biblioteke
t/SAM 

Gallras efter tre år.  Bibliotekschef  /HR Nej 
 
 

Tillbudsrapporteringar Pärm  Gallras efter tre år.  Bibliotekschef / HR Nej 
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➢ Rubrik/område som handlingen berör 
Ärende-/handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till slutarkivet 

Riskbedömningar Digitalt  
G:/Externa/Bibliote
ket/Arbetsmiljö/ 
Riskbedömningar 

Gallras efter tre år.   Bibliotekschef  / HR Nej 
 
 

Räkningar;  förseningsavgifter och 
förkomna medier 

Pärm  Gallras efter 3 år. 
 
 

 Bibliotekschef  Nej 

Medgivande bibliotekskort  för barn 
och unga under 18 år 

Pärm  Vid inaktualitet  Bibliotekschef Nej 

Kassarapporter Pärm Gallras efter 7 år.  
 

 Bibliotekschef / Ekonomi Nej 

     

Bidrag     

Ansökningar  Digitalt 
G:/Externa/Biblioteke
t/ Projektansökningar 

Gallras efter 3 år.  Bibliotekschef Nej 
 
 

Beslut  bidragsansökningar  Diarieförs, 360 Gallras efter tre år.   Bibliotekschef Nej 

Slutrapporter bidrag  Digitalt  
G:/Externa/Biblioteke
t/Projektansökningar 

Gallras efter fem år.  Bibliotekschef Nej 

     

Programverksamhet     

Inbjudningar Digitalt 
G:/Externa/Biblioteke

Gallras efter 3 år.  Bibliotekschef Nej 
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t/ inbjudningar  

Affischer  Digitalt 
G:/Externa/Biblioteke
t/ 
inbjudningar/affischer 

Gallras efter 3 år.  Bibliotekschef Nej 
 
 

      

Biblioteksrummen     

Besiktningsprotokoll Digitalt 
G:/Externa/Biblioteke
t/Besiktning 

Vid inaktualitet  Bibliotekschef Nej 

Åtgärder efter besiktning Digitalt 
G:/externa/Biblioteke
t/Besiktning 

Vid inaktualitet  Bibliotekschef Nej 

Brandöversyn Digitalt 
G:/Externa/Biblioteke
t/Brandöversyn 

Gallras efter 3 år.  Bibliotekschef Nej 
 
 

     

Inventarieförteckning Diarieförs, 360 Bevaras  Bibliotekschef Ja. Till arkivet efter 3 år. 
 
 

Avtal     

Avtal med samarbetspartners som 
till exempel Bergslagsbibblan   

Diarieförs, 360 Bevaras  Bibliotekschef Ja. Till arkivet efter 3 år. 
 
 

Avtal med leverantörer  Pärm Vid inaktualitet   Bibliotekschef Nej 

     

Övrigt     

Lokal biblioteksplan   Diarieförs, 360 Bevaras  Bibliotekschef.   
Kommunfullmäktige 

Ja.  Till arkivet när ny 
biblioteksplan har tagits 
fram. 
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Kungliga bibliotekets (KB) årliga 
statistik  

Digitalt 
 
G:/Externa/Biblioteke
t/ Statistik 

Gallras efter 3 år.  Bibliotekschef  Nej 
 
 

Protokoll biblioteksråd Digitalt 
 
G:/Externa/Biblioteke
t/Biblioteksråd 

 Gallras efter 3 år.  Bibliotekschef Nej 
 
 

Pressmeddelande  Digitalt  
 
G: 
/Externa/Biblioteket/ 
Press 

Gallras efter 3 år.  Bibliotekschef  Nej  
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Dokumenthanteringsplan för näringslivs- och 
kommunikationsenheten, dnr KS 23/00063 

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan för näringslivs- och kommunikationsenheten 

Ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens arkivansvariga. Det innebär ett ansvar för 
arkivering och gallring för alla handlingar och handlingstyper som hanteras i 
de kommunala verksamheterna. 
 
Hur olika handlingar ska hanteras och slutligen i förekommande fall 
arkiveras, regleras i dokumenthanteringsplaner som ska finnas för 
kommunens verksamheter. Under 2022 har ett arbete med revideringar av 
dokumenthanteringsplaner genomförts inom kommunförvaltningen. 
 
Näringslivs- och kommunikationsenheten har tillsammans med arkivpersonal 
och konsult gått igenom förekommande handlingar i verksamheten. Utifrån 
handlingarnas vikt och betydelse för verksamheten, medborgarna och 
framtida forskning lämnas förslag till dokumenthanteringsplan. 

Social konsekvensanalys 
Det är viktigt att dokumenthanteringsplaner tar hänsyn till medborgares 
olika förutsättningar att ta del av olika dokumenttyper, men också att 
dokument gallras på korrekt sätt för att både skydda enskilda och göra 
arkivsökningar enklare. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslagen till dokumenthanteringsplaner är inte kostnadsdrivande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för näringslivs- och kommunikationsenheten antas. 
 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Cecilia 
Albertsson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut, vilket 
bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Dokumenthanteringsplan för näringslivs- och kommunikationsenheten antas. 
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1 Syfte 
Dokumenthanteringsplanen redovisar vilka allmänna handlingar som hanteras inom 
verksamheten. Den innehåller anvisningar var handlingar förvaras, om de bevaras eller 
gallras, samt när de levereras för slutarkivering. 

 
Dokumenthanteringsplanen ses över årligen för eventuell revidering och uppdatering. 

 
Det är ansvarig nämnd som fattar beslut om eventuella ändringar och tillägg, efter samråd 
med handläggare inom verksamheten samt med arkivpersonal. 

 

2 Gallring 
Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs. Detta får endast ske om beslut har fattats av 
myndigheten, d v s den nämnd som producerat handlingen. Dokumenthanteringsplanen är 
nämndens gallringsbeslut. 

 
Om en handlingstyp inte finns med i dokumenthanteringsplanen bevaras den till dess att 
nämnden fattat ett eventuellt gallringsbeslut. Gallring gäller oavsett mediebärare och gäller 
även därför digitala handlingar. 

 
Gallring sker i samband med att gallringsfristen har löpt ut. Om någon begär att få ta del av en 
handling som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha varit gallrad, får gallring inte 
verkställas innan eventuellt utlämnande. 

 
Handlingar som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga ska förstöras under 
kontrollerade former – brännas, strimlas, tuggas eller liknande. 

 

3 Rensning 
Rensning är inte någon gallringsåtgärd och kräver därför inget särskilt beslut. Rensas bort 
görs handlingar som inte är allmänna och sådant som inte tillför ärendet sakuppgift. 

 
Rensning innefattar även skräp som plastfickor, häftklamrar, pappersbindare, gem, tejp, 
gummisnoddar och annat som kan skada handlingarna på sikt. 

 
Rensning ska alltid ske innan leverans till kommunens slutarkiv. 

 

4 Leverans till arkivet 
Tidpunkt för leverans sker enligt dokumenthanteringsplan. Kommunens slutarkiv tar endast 
emot handlingar som ska bevaras. De ska vara rensade och logiskt ordnade. Kontakta alltid 
arkivansvarig personal innan leverans till slutarkivet. 
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5 Information av tillfällig eller ringa betydelse 
Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse får gallras under förutsättning att de inte 
medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för 
rättsskipning, förvaltning och forskning. 

 
Handlingstyp Förvaring Bevaras/gallras 

Upprättade, inkomna och utskickade handlingar av 
tillfällig eller rutinmässig karaktär, t ex 

• Skrivelser för kännedom 
• Föreskrifter, cirkulär, meddelanden och liknande 
• Inbjudningar och anmälningar till externa kurser 

och konferenser 
• Reklam och broschyrer 

Valfri Vid inaktualitet 
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➢ Näringsliv och turism 
Ärende-/handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till slutarkivet 

Vilken typ av handling rör det 
sig om? 

Pärm, närarkiv, i ett 
system? 

Bevaras/vid 
inaktualitet/tidsfriste
r? 

Kompletterande uppgifter/särskilt 
handhavande/vem ansvarar? 

Ja/nej. Om ja, i så fall när? 
T ex när den inte behövs i 
vht 

Upprättade, inkomna och 
utskickade handlingar av tillfällig 
eller rutinmässig karaktär, t ex 

• Skrivelser för kännedom 
• Föreskrifter, cirkulär, 

meddelanden och liknande 
• Inbjudningar och 

anmälningar till externa 
kurser och konferenser 

Reklam och broschyrer 

Valfri Gallras vid inaktualitet   

Näringslivsnytt 
 (nyhetsbrev till företagen)  
 

Digital mapp på 
G: 

Bevaras  Digitalt utskick, arkiveras i 
samlingsärende 1 ggr/år. 

Näringslivsstrategi 360 Bevaras Beslutas av Kommunstyrelsen 
 

Ja 

Utgående inbjudningar till möten, 
företagsfrukostar etc.  
 

E-post  Gallras vid inaktualitet   

mailutskick till företag 
 

E-post Gallras vid inaktualitet   

mailutskick till näringslivsråd 
 

E-post Gallras vid inaktualitet   

Minnesanteckningar och handlingar 
från samverkan där turism eller 
näringsliv ingår tex. Dialogmöten 
LRF, Näringslivsråd, 
samverkansmöten turism etc  
 

Hos tjänsteperson Bevaras  2 år  
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Handlingsplaner eller liknande 
rörande företagsklimat 

Hos tjänsteperson Bevaras  Lämnas till arkiv var 12 
mån 

  
Ansökningar evenemangsbidrag 
 

360 Bevaras  Ja 

avtal evenemangsbidrag 
 

360 Bevaras  Ja 

Presentationer till företagsträffar, 
informationsmöten, politik 
 

Hos tjänsteperson Gallras vid inaktualitet   

Adressregister med 
kontaktuppgifter till företagare 
 

Hos tjänsteperson Gallras vid inaktualitet Enbart kontaktuppgifter till 
kontaktpersoner på företag. 
Omfattas ej av GDPR. 

 

TURISM     
Protokoll Tursam 
 

360 Bevaras  Ja 

Kommunkartan 
 

Turismförråd Bevaras  Referens-ex lämnas till 
arkiv vart 2 år.  

InfoPointavtal  
 

Digitalt på server, 
diarieförs i 360  

Bevaras  Ja 

Turistbroschyrer 
 

Turismförråd Bevaras  Referens-ex lämnas till 
arkiv vart 2 år. 

Protokoll/Minnesanteckningar och 
handlingar från arbetsgrupper kring 
tex projekt, kampanjer och 
arrangemang. 
 

Hos tjänsteperson Bevaras  Tex Regionala 
Turistutvecklingsgruppen, 
regionen, Bergslagens 
destinationsgrupp, Business 
Region Örebro,  

2 år 

Verksamhetsplaner eller liknande 
från samverkan inom 
turismverksamheten 

Hos tjänsteperson Bevaras   2 år 

ljudguider 
 

Digitalt på server Gallras vid inaktualitet   

minnesanteckningar avstämning 
medarbetare/chef 
 

Papper - 
pärm/datafil 
Inlåst på 
Tjänstepersons rum 

Gallras vid inaktualitet   

Avtal av kortvarig karaktär, tex 
medlemskap I UF, Visita, etc.  

Pärm/dataserver Bevaras  Förvaras i avtalspärm på 
kansli. Leverans till arkiv 
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sker av kansliet. 

Underlag för statistik, 
besöksrapporter etc.  

Papper/datafil Gallras vid inaktualitet Kan gallras när 
sammanställning gjorts 

 

Minnesanteckningar personalmöten 
och APT 
 

Papper/datafil 
Tjänstepersons rum 

Bevaras  1 år 

Anteckningar medarbetarsamtal 
 

Papper/datafil 
Tjänstepersons rum 

Gallras vid inaktualitet 
eller när chef eller 
anställd slutar sin 
anställning 

  

Enkätsvar 
 

Hos tjänsteperson Gallras vid inaktualitet Kan gallras när sammanställning 
gjorts 
 

 

Enkätsammanställning 
 

Papper/Datafil Bevaras  Lämnas till arkiv vart 2 år 
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➢ Kommunikation 
Ärende-/handlingstyp Förvaring Bevara/Gallra Anmärkning Levereras till slutarkivet 

Kommunbladet 
 

Hos tjänsteperson Bevaras Ett referensexemplar av varje 
trycksak sparas årsvis av arkivet. 
Digitalt material sparas i separat 
mapp.  

1 år 

  
kommunikationsplan, kanalstrategi 
 

Hos tjänsteperson Bevaras  2 år 

Informationsmaterial i form av bilder Bildbank på G.  Gallras vid inaktualitet   
Lovprogram 
 

Hos tjänsteperson Bevaras Ett exemplar av varje varje 
trycksak sparas årsvis av 
respective förvaltning. Digitalt 
material sparas i separat mapp. 
Tryckt och digitalt material 
lämnas årsvis till arkivet.   

Sköts av Kultur- och fritid  

Underlag och korrektur till 
Publikationer 
 

Hos tjänsteperson Gallras vid inaktualitet 
 

  

annonser i printmedia 
 

Hos tjänsteperson Bevaras Annonser hanterade av Enheten 
för näringsliv och kommunikation 
bevaras. 

1 år 

Trycksaker 
 

Hos tjänsteperson Bevaras Ett referensexemplar av varje 
trycksak sparas årsvis av arkivet. 
Digitalt material sparas i separat 
mapp.  

1 år 

Filmer 
 

Digital på G: Gallras vid inaktualitet   

Förteckning över Hällefors 
kommuns konton i sociala medier 

Webbpubliceringsver
ktyg/Sitevision 

Bevaras Förteckning över Hällefors 
kommuns konton i sociala 
medier återfinns på hemsidan 
www.hellefors.se.  

Förteckning skrivs ut 
årligen och skickas till 
arkivet 
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statistik webbanalys 
 

Hos tjänsteperson Gallras vid inaktualitet 
 

  

Inlägg i Sociala medier, t.ex 
Kommunens Facebook, Facebook 
för Näringsliv 
 

Respektive social 
media 

Gallras vid inaktualitet 
 

  

Nyheter och Krismeddelanden på 
webb 

Webbplats Bevaras Äldre nyheter läggs i arkivmapp 
på webbplatsen 

Arkiveras i samband och i 
enlighet med arkivering av 
Webbplats 

Kränkande eller olämpliga 
meddelanden på sociala medier 

Filserver hos 
tjänsteperson 

Bevaras/2 år, se 
anmärkning 

Vid meddelanden som är 
kränkande eller på annat sätt 
olämpliga tas en skärmdump och 
meddelandet tas bort. Om 
kränkande meddelande leder till 
en polisanmälan ska 
skärmdumpen diarieföras 
tillsammans med polisanmälan. I 
övriga fall tas en skärmdump 
som förvaras på filservern och 
kan gallras efter två år. 

 

personbilder på facebook och 
andra sociala medier 
 

GDPR-Register över 
personbilder 

Gallras vid inaktualitet   

pressmeddelanden 
 

Förvaras på 
hemsidan 
www.hellefors.se 

Gallras vid inaktualitet   

gdpr register över personbilder 
 

GDPR-Register över 
personbilder 

Gallras vid inaktualitet   

intranätet nyhetsinlägg 
 

Webbpubliceringsver
ktyg/Sitevision 

Skärmdump/kopia  Beroende på hur webbplatsen är 
uppbyggd kan formaten variera. 
Samråd sker därför alltid med 
kommunarkivet innan arkivering. 
Uttag görs en gång per år samt 
inför större strukturella och 
visuella förändringar.     

 

  
Webbplats, hellefors.se 
 

Webbpubliceringsver
ktyg/Sitevision 

Skärmdump/kopia  Sparas årligen. En version vid ett 
tillfälle. 
Beroende på hur webbplatsen är 
uppbyggd kan formaten variera. 
Samråd sker därför alltid med 

 

http://www.hellefors.se/
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kommunarkivet innan arkivering. 
Uttag görs en gång per år samt 
inför större strukturella och 
visuella förändringar.     

helleforsgrythyttan.se 
 

Webbpubliceringsver
ktyg/Wordpress 

Skärmdump bevaras 
årligen 

Sparas årligen. En version vid ett 
tillfälle. 
 
Beroende på hur webbplatsen är 
uppbyggd kan formaten variera. 
Samråd sker därför alltid med 
kommunarkivet innan arkivering. 
Uttag görs en gång per år samt 
inför större strukturella och 
visuella förändringar.     

1 år 

maillistor till utskick av nyhetsbrev - 
automat på sitevision. 
 

Webbpubliceringsver
ktyg/Sitevision 

Gallras vid inaktualitet, 
se anmärkning. 

gallras av sig själv när folk 
avanmäler sig.  
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Hällefors kommun Sikforsvägen 7 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
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712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Datum  
2023-03-10  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Återkoppling resultat gällande trygghetsundersökning, 
dnr KS 21/00184 

Beslutsunderlag 
KS 2021-10-05 § 165 
KS 2022-11-22 § 226 
trygghetsundersökning augusti 2022, daterad 2023-02-08 

Ärendet 
Utifrån ett utskottsinitiativ gav kommunstyrelsen 2021-10-05 förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en anonym trygghetsundersökning bland 
skolpersonalen i Hällefors kommun. Förvaltningen har genomfört en 
trygghetsundersökning i augusti 2022 omfattande all personal i Hällefors 
kommun.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-22 redovisade förvaltningen att 
trygghetsundersökningen var genomförd i enlighet med utskottsinitiativet. Det 
beslutades då att resultatet av undersökningen skulle återkopplas till politiken. 
 
Resultatet redovisas i rapporten daterad 2023-02-08 
 
Förvaltningen kommer utifrån resultatet att under 2023 arbeta vidare med de 
synpunkter och kommentarer som har framkommit. 

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. 

Facklig samverkan 
Information och samverkan har skett vid 
samverkansgruppens/skyddskommitténs möte 12 december 2022. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med detta anses resultatet av undersökningen återkopplat till politiken. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt och kommunchef Hans Åhnberg tillför kortfattat. 
 
Madelene Jönsson (SD) yttrar sig och ställer fråga kring hur medarbetaren 
agerar om det är chefen som utsätter den anställda för något, vilket besvaras 
av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Madelene Jönsson (SD) ställer även fråga om möjligheten att genomföra en 
till enkät innan sommaren, vilket delvis besvaras av kommunchef Hans 
Åhnberg. 
 
Håkan Bergström (S) yttrar sig och ställer fråga om möjlighet till 
företagshälsovård, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig även ordförande Cecilia Albertsson (M) 
och Allan Myrtenkvist (S). 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Med detta anses resultatet av undersökningen återkopplat till politiken. 
 



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Kyllervägen 37 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
HR-enheten Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Datum  
2023-02-08  

HR-och löneenheten 
   
Ann Karlsson/HR-chef   
   
 
  

 
 
Trygghetsundersökning augusti 2022 

Samtliga medarbetare inom Hällefors kommun gavs i augusti 2022 möjlighet 
att besvara frågor gällande Trygghet och likabehandling på jobbet/på sin 
arbetsplats. Svarsfrekvensen uppgick till 60 procent, 397 medarbetare 
besvarade enkäten. 
 
Fråga 1,2 och 7 besvarades med något av följande alternativ: 
 

• Instämmer helt 
• Instämmer till stor del 
• Instämmer till viss del 
• Instämmer inte alls 
• Ingen åsikt 

 
Övriga frågor, frågorna 3 - 6 besvarades med ja eller nej. 
 
Frågorna: 
 
1. Jag känner mig trygg på jobbet/på min arbetsplats 
 
2. Min arbetsgivare har gett mig de verktyg och kunskaper jag behöver för att känna mig 

trygg och säker på jobbet/på min arbetsplats 
 
3. Har du under det senaste året av någon kollega eller chef blivit utsatt för hot eller våld på 

jobbet/på din arbetsplats? 
 
4. Har du under det senaste året av någon kollega eller chef blivit utsatt för mobbning eller 

trakasserier på jobbet/på din arbetsplats? 
 
5. Har du under det senaste året av någon kollega eller chef blivit utsatt för sexuella 

trakasserier på jobbet/på din arbetsplats? 
 

6. Har du under det senaste året av någon annan än kollega eller chef blivit utsatt för hot, 
våld, trakasserier eller sexuella trakasserier på jobbet/på din arbetsplats? 
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7. Min arbetsgivare har gett mig bra stöd när jag utsatts för hot, våld, kränkningar eller 
trakasserier 

 
Resultat 
 
Enkäten omfattar 7 frågor, index för samtliga 7 frågor redovisas i 
nedanstående diagram. 
 
Nedan redovisas varje fråga och svar separat. 
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Kommentarer, synpunkter och förslag 
 
Förutsättningar som verkar skapa trygghet är till exempel att det är tryggt att 
få vara i sin egen arbetsgrupp, känna igen brukare och arbetskamrater, att ha 
en närvarande chef, att ha tillgång till larm, slippa ensamarbete, tydliga 
riktlinjer, inflytande och påverkansmöjligheter. 
 
De kommentarer som lyfts som risker och farhågor för otrygghet är bland 
annat hotfulla brukare och elever som kan bli våldsamma, besökare som blir 
otrevliga, avsaknad av larm, avsaknad av rutiner för hembesök, placering och 
anpassning av arbetslokaler.  
 
Resultat i sammanfattning 
 
På första frågan om man känner sig trygg på jobbet svarar 92 procent att de 
instämmer helt eller till stor del. Den andra frågan gällde om arbetsgivaren 
gett de verktyg och kunskaper som behövs för att känna sig trygg och säker på 
jobbet svarar 87 procent att de instämmer helt eller till stor del.  
 
Knappt fyra procent av de som besvarat enkäten uppger att de någon gång 
under det senaste året blivit utsatta för hot eller våld av kollega eller chef. Det 
finns dock ingen kommentar som beskriver vad det kan ha varit för situation. 
 
Knappt sex procent uppger att de av kollega eller chef utsatts för mobbning 
eller trakasserier under det senaste året, knappt en procent uppger sig varit 
utsatta för sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier verkar handla om 
oönskade och olämpliga kontaktförsök och kommentarer från (manliga) 
kollegor. 
 
När det gäller utsatthet för hot, våld, trakasserier och sexuella trakasserier 
uppger cirka sex procent att de utsatts för det av någon annan än kollega eller 
chef. De situationer som beskrivs är till exempel utsatthet från vårdtagare eller 
vårdtagares anhöriga, hot om våld från elev och vårdnadshavare, hot om våld 
och affektutbrott från klienter och besökare, berusade personer utanför eller i 
anslutning till arbetsplatsen. 
 
På sista frågan om arbetsgivaren gett bra stöd till den som blivit utsatt uppger 
majoriteten att de inte har någon åsikt och knappt 2 procent av medarbetarna 
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uppger att det inte alls stämmer. Det skulle kunna innebära några av de få som 
uppger sig varit utsatta inte har fått det stöd de önskat. Cirka 24 procent 
instämmer helt i att arbetsgivaren ger bra stöd och i kommentarerna anges att 
de är säkra på att stöd skulle finnas om det skulle behövas, men de har inte 
varit utsatta för något. Vanliga kommentarer är exempelvis; -inte utsatt, men 
får alltid stöd i allt, -jag är säker på att jag skulle få stöd om så sker, -Om det 
vore så är jag säker på att stöd finns att få, osv.  
 
Slutsats 
På chefsforum i december fick alla chefer ta del av resultatet. Cheferna tar 
sedan resultatet vidare på sina arbetsplatsträffar (APT). Fackliga företrädare 
fick ta del av resultatet på skyddskommitténs möte i december. En särskild 
grupp inom förvaltningen med representanter från HR- och löneenheten och 
Samhällsutvecklingsenheten fortsätter att analysera resultatet och planera för 
insatser. Under 2023 kommer fokus att vara på arbetsmiljöfrågor gällande hot 
och våld, bland annat med stöd av det digitala verktyget Säkerhetdialogen 
som finns på suntarbetsliv.  
 
Arbetsmiljöverket kommer under 2023 påbörja en inspektionskampanj 
gällande hot och våld i skolan.  
 
Två forskare vid Göteborgs universitet ska undersöka hur man ska hantera 
situationer när lärare utsätts för hot och våld. Forskningsprojektet finansieras 
av AFA försäkring och pågår under perioden 2022-2024.  
 
Förvaltningen kommer att följa resultatet av inspektionerna och 
forskningsprojektet. 
 
Under 2023 kommer Hällefors kommun genomföra en andra 
trygghetsundersökning som en del i uppföljningen av det första resultatet. 
 



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Sikforsvägen 7 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
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Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Personalbokslut för Hällefors kommun 2022, dnr KS 
23/00062 

Beslutsunderlag 
Förslag till Personalbokslut för Hällefors kommun år 2022, daterad  
2023-02-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 136 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 att kommunförvaltningen årligen 
ska leverera ett personalbokslut. Personalbokslut för 2022 är det femte 
personalbokslutet sedan beslutet fattades. 
 
Personalbokslutet innehåller avsnitt om ledarskap, anställningar, ledigheter, 
diskriminering, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, medarbetarundersökning och 
kompetensförsörjning. Förvaltningen har i vissa delar redovisning för en 
femårsperiod, 2018-2022, och förändringar beskrivs genom tabeller och 
diagram. Personalbokslutet innehåller även vissa analyser och jämförelser 
mellan åren och mellan andra kommuner och riket. 
 
Inom några områden ses en positiv utveckling, bland annat syns ett ökat 
medarbetarengagemang. Uttaget av friskvårdsbidraget har ökat, sjukfrånvaron 
är fortsatt hög men har minskat något under 2022. Antalet anställda med 
månadslön har ökat. 

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 kommunens kommande årsredovisning 
för verksamhetsåret 2022. 

Facklig samverkan 
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Information och samverkan sker i den fackliga samverkansgruppen innan 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommuns personalbokslut för 2022 godkänns. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utförligt. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Hällefors kommuns personalbokslut för 2022 godkänns. 
 



 

 
 

Sida 
  1(27) 
Datum  

 2023-02-16  

HR-och löneenheten 
   
   
   
   

 
 

 
 

Förslag till 
PERSONALBOKSLUT 2022 

 
 
 

  



2(27) 

 

 

Innehåll 

1 Sammanfattning 4 

2 Inledning 5 

2.1 Innehållet i personalbokslutet 5 
2.2 Kommunens organisation 5 

3 Ledarskap 6 

3.1 Personalansvar 6 

4 Anställningar 6 

4.1 Tidsbegränsade anställningar 7 
4.2 Obehöriga enlig Skollagen 7 
4.3 Uppföljning vikarier 7 

5 Ledigheter 8 

5.1 Semester 8 

6 Aktiva åtgärder mot diskriminering 9 

7 Arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv 10 

7.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet 10 
7.2 Handlingsplan arbetsmiljö / Handlingsplan sänkt sjukfrånvaro 10 
7.3 Riktlinjer och rutiner inom arbetsmiljöområdet 11 
7.4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 11 
7.5 Skyddsronder 11 
7.6 Brandskyddsronder 11 
7.7 Riskbedömningar 11 
7.8 Arbetsskador och tillbud 2022 12 
7.9 Utbildning 13 
7.10 Facklig samverkan 13 
7.11 Företagshälsovård 13 
7.12 Tillsyn Arbetsmiljöverket 14 
7.13 Friskvårdsbidrag 14 

8 Sjukfrånvaro 15 

8.1 Läkarintyg 15 
8.2 Frisktal 15 
8.3 Sjuknärvaro 15 
8.4 Sju nyckeltal sjukfrånvaroredovisning enligt lag 15 
8.5 Sjukfrånvaro och Covid-19 16 

9 Medarbetarundersökning 17 

9.1 Medarbetarenkät - Temperaturmätning 17 
9.2 Hållbart medarbetarengagemang - HME 18 
9.3 eNPS 20 
9.3.1 Resultat eNPS 21 

10 Kompetensförsörjning 21 

10.1 Omvårdnadspersonal 22 
10.2 Pedagogisk personal 23 
10.3 Arbetsintegrerad lärarutbildning 23 
10.4 Rekrytering 23 
10.5 Sysselsättningsgrad – heltidsfrågan 24 

11 Pension och avgångar 25 



3(27) 

 

12 Referenser och källor 26 

12.1 Litteratur 26 
12.2 Internet 26 

 
 
 

 



4(27) 

 

1 Sammanfattning 

I Personalbokslutet har förvaltningen sammanställt fakta från verksamhetsåret 
2022. Kommunen har till viss del även under 2022 präglats av Covid-19 och 
allt vad det inneburit i form av sjukfrånvaro och arbetsmiljöfrågor. Cheferna 
är otroligt viktiga nyckelpersoner för att kommunen ska lyckas med alla 
utmaningar inom personalområdet. Engagerade och tydliga chefer som stöttar 
medarbetarna är en framgångsfaktor.  
 
Sammanfattande fakta 1 november 2022 
 
Kommunens medarbetare anställda på något av dessa tre olika kollektivavtal; 
HÖK, BEA eller PAN. 
 
HÖK – Allmänna Bestämmelser (AB) Månadsavlönade 
Totalt 710 medarbetare med månadslön, varav 563 kvinnor och 147 män 
Totalt 604 tillsvidareanställda, varav 485 kvinnor och 119 män 
Totalt 106 visstidsanställda, varav 78 kvinnor och 28 män 
 
BEA - Beredskapsavtalet 
15 personer  
 
PAN – Personliga assistenter och anhörigvårdare 
11 personer 
 
Följande fakta avser månadsavlönade anställda på HÖK 
 
Andel kvinnor 80 % 
Andel män  20 % 
Anställda på heltid 75 %  
Medelålder   46,1 år 
Medelålder kvinnor  47,0 år  
Medelålder män 42,9 år.  
Sjukfrånvaro  8,00 % 
Medianlön   28 401 kronor 
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2 Inledning 

Ekonomiberedningen har beslutat att kommunen ska återinföra 
personalbokslut från och med verksamhetsåret 2018. Detta dokument utgör ett 
komplement till personalredovisningen i årsbokslutet och till kommunens 
nyckeltalssammanställning. Vissa av redovisningarna återfinns i samtliga 
dokument. 
 
Personalkostnaderna utgör de största ekonomiska posterna i kommunens 
budget. Kommunens övergripande personalarbete har sin utgångspunkt i 
styrande dokument, bland annat verksamhetsplanen, personalpolicyn, den 
lönepolitiska strategin och samverkansavtal.  
 
Kommunens strategiska mål för 2022: 
 
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 
 
Resultatmål 2022 

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

• Medarbetarengagemanget har förbättrats 
 
2.1 Innehållet i personalbokslutet 
Personalbokslutet innehåller lagstadgad redovisning av kommunövergripande 
lönekartläggning, systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetet med aktiva 
åtgärder. 
 
Personalbokslutet innehåller utöver den lagstadgade redovisningen 
information om kommunens verksamheter och dess medarbetare. 
Personalnyckeltal och statistik redovisas och analyseras. Statistiken redovisas 
uppdelat på kommunen totalt och i vissa delar per verksamhetsområdena 
bildning och omsorg. I vissa avsnitt görs jämförelser med andra kommuner, 
regionen eller riket.  
 
Data för kommunen är hämtat från kommunens personalsystem, Personec P 
och avser verksamhetsområdet 2022 och i de fall mätningar gjorts vid ett 
tillfälle under året används mättidpunkten 1 november. 
 
Syftet med personalbokslutet är att lyfta fram och synliggöra fakta som kan 
påverka kommunens resultat och som kan vara till nytta i framtida styrning av 
verksamheten. 
 
2.2 Kommunens organisation 
Från och med 2015 är kommunen organiserad i en nämnd, kommunstyrelsen, 
med en förvaltning – kommunförvaltningen. Förvaltningen är indelad i fyra 
verksamhetsområden; bildning, omsorg, kultur- och fritid samt central 
förvaltning. 
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3 Ledarskap 

SKRs definition av chef 
A. Chef direkt underställd politisk nämnd. Har ett övergripande verksamhets-

, ekonomi- och personalansvar 
B. Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och 

personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde 
(är i regel direkt underställd förvaltningschef) 

C. 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och 
ett övergripande ansvar inom sitt ansvarsområde. 

 
I Hällefors kommun är kommunchef tillika kommunens enda förvaltningschef 
kodad som A-chef. Verksamhetschefer och chefer inom staben är kodade som 
B-chefer, övriga chefer är kodade som C-chefer.  
 
3.1 Personalansvar 
Kommunen har strävat efter att minska antalet medarbetare per chef, därmed 
har antalet chefer ökat under de senaste åren. Under 2022 har några nya 
verksamheter tillkommit och förändringar i ledningsorganisationerna har 
gjorts. Vid slutet av 2022 fanns 35 chefer i kommunen.  
 
Under 2022 rekryterade sju chefer varav fyra var internrekryteringar. Två av 
cheferna rekryterades till nya verksamheter och två av cheferna rekryterades 
till nyinrättade chefstjänster.  
 
4 Anställningar 

Anställningar kan mätas på många olika sätt. Anställda med månadslön 
omfattar både tillsvidareanställda och visstidsanställda som har en längre 
anställningsperiod, totalt hade kommunen 710 månadsavlönade 1 november 
2022. Tillsvidareanställda har en fast anställning, under 2022 var det totalt 
604 anställningar, medan visstidsanställda med månadslön var totalt 106. De 
flesta av de månadsavlönade har en heltidsanställning, totalt 529 anställningar 
(75 procent) är på heltid. I följande tabell redovisas utvecklingen av antal 
anställda under de senaste fem åren. 
 

 
Källa: Personec 
 
Av de 604 tillsvidareanställda per 1 november 2022 var de flesta anställda 
inom omsorgens verksamhet, totalt 324 anställningar. Inom bildnings 
verksamhet fanns 234 anställningar, inom kultur- och fritidsverksamheten 10 
anställningar och inom den centrala verksamheten 36 anställningar. Jämfört 
med 2021 har tillsvidareanställningarna ökat med 18, varav inom omsorgen 
med 9 tjänster, inom bildning med 5 tjänster och kultur- och fritid med 3 
tjänster. 
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I följande diagram visas antal tillsvidareanställda innehavare av tjänster 
fördelat per verksamhetsområde. 
 

 
Källa: Personec 
 
4.1 Tidsbegränsade anställningar 
Visstidsanställda har en tidsbegränsad anställning och omfattar vikarier, 
obehöriga lärare, tillfälligt utökade resurser, projektanställda, nystartsjobb och 
trygghetsanställningar. Det förekommer även att anställda inom förvaltningen 
vikarierar för varandra, de är alltså vikarier samtidigt som de har en 
tillsvidareanställning vilande på en annan arbetsplats i kommunen. Totalt 
fanns den 1 november 106 visstidsanställda med månadslön. Inom 
skolchefens verksamhetsområde fanns 83 av de tidsbegränsade 
anställningarna, framförallt obehöriga samt elevassistenter. Inom omsorgen är 
det framförallt vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter som 
är tidsbegränsade.  
 
4.2 Obehöriga enlig Skollagen 
Andelen obehöriga lärare har ökat under senare år. Inom skolchefens 
ansvarsområde var det 1 november 2022 totalt 55 anställningar som 
outbildade (obehöriga) lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 
Visstidsanställda obehöriga får inte företrädesrätt och kan enligt 
arbetsrättsliga regler inte konverteras till tillsvidareanställning eftersom 
lärarlegitimation krävs.  
 
4.3 Uppföljning vikarier 
För att säkerställa kvalitén inom kommunens verksamheter har 
kommunstyrelsen beslutat att uppföljningssamtal ska genomföras med alla 
visstidsanställda som saknar formell utbildning. Enligt kommunens riktlinjer 
ska uppföljningssamtal ske när vikarien uppnått 200 lasdagar. 
Uppföljningssamtalen ska dokumenteras och redovisas till HR och 
löneenheten. En ytterligare uppföljning ska ske innan 300 LAS-dagar har 
uppnåtts.  
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5 Ledigheter 

Anställda har i vissa situationer rätt till ledighet utifrån stöd i lagar och avtal 
på grund av sjukdom, föräldraskap, semester, studier, fackligt eller politiskt 
uppdrag med mera. I detta avsnitt redogörs för några av ledigheterna. 
 
5.1 Semester 
Semester är till för rekreation och återhämtning, därför är det av största vikt 
att medarbetarna förlägger sin semester i ledighet. I vissa undantagsfall kan 
semesterdagar betalas i kontant ersättning. Från och med 2018 gjordes en 
förändring i kollektivavtalet som innebär att maxantalet för sparade dagar får 
uppgå till 30 dagar mot tidigare 40 dagar. Enligt en övergångsbestämmelse 
ska dagarna mellan 30 och 40 tas ut under en femårsperiod, 2018 till och med 
2022. För anställda inom läraravtalet gäller en annan tidsgräns.  
 
Inom kommunen är innevarande kalenderår semesterår. Det innebär att den 1 
januari får man tillgång till hela årets semesterdagar. I februari månad året 
efter semesteråret görs en kontant utbetalning av semesterdagar som inte 
tagits ut i ledighet. För 2022 betalades 215 semesterdagar ut i kontant 
ersättning i samband med semesteromställningen vid årsskiftet. Det är en 
marginell ökning med 4 dagar jämfört med 2021. Kommunens medarbetare 
(förutom medarbetare inom Kommunals avtalsområde) har möjlighet att växla 
semesterdagstillägget mot extra lediga dagar (fem eller sex beroende på 
ålder), dessa dagar kan inte sparas till kommande semesterår utan ska tas ut 
innevarande semesterår. Under 2022 valde 91 medarbetare att växla in sitt 
semesterdagstillägg mot ledighet. Timavlönade tjänar inte in semesterdagar 
utan får semesterdagsersättningen utbetald månadsvis i samband med 
utbetalningen av timlönen. 
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6 Aktiva åtgärder mot diskriminering 

Arbetsgivare är skyldiga att ha en plan för aktiva åtgärder mot diskriminering. 
Förvaltningen driver arbetat utifrån den antagna planen, som i många delar 
sammanfaller med redan pågående processer inom viktiga områden som 
arbetsmiljö och heltid som norm.  
 
Aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder:  
 

1. kön,  
2. könsidentitet eller könsuttryck,  
3. etnisk tillhörighet,  
4. religion eller annan trosuppfattning 
5. funktionsnedsättning,  
6. sexuell läggning 
7. ålder. 

 
Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta följande fem områden; 

1. Arbetsförhållanden 
2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 
3. Rekrytering och befordran 
4. Utbildning och övrig kompetensutveckling 
5. Möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap  

 
Totalt innehåller dokumentet 18 olika målsättningar och lika många 
aktiviteter kopplade till målen. Några aktiviteter ansvarar HR-och löneenheten 
för medan andra aktiviteter ska genomföras på arbetsplatserna och det 
ansvarar respektive chef för.  
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7 Arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv 

Ett viktigt fokusområde för kommunen är arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv 
i syfte att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara arbetsplatser och 
arbetstider som gör att medarbetarna trivs och utvecklas. 
 
I Hällefors kommun är kommunstyrelsen arbetsgivare och därmed ansvarig 
för arbetsmiljöarbetet. Kommunfullmäktige har dock det yttersta ansvaret för 
att kommunstyrelsen har de resurser som behövs för att de ska kunna fullgöra 
sitt ansvar som arbetsgivare.  
 
I detta avsnitt beskrivs hur kommunens förvaltning arbetar med 
arbetsmiljöfrågor. 
 
7.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Uppföljningen av 2022 års systematiska arbetsmiljöarbete visar att 
kommunen som helhet har bedrivit ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete 
under året. Vid en jämförelse med 2021 års resultat syns en positiv utveckling 
inom några frågeområden, exempelvis vad gäller skyddsombudens kunskaper 
i arbetsmiljölagstiftningen, genomförda skyddsronder och chefers kunskaper i 
kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning.  
 
Varje år genomförs en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
kommunen. En utförlig separat rapport kommer att tas fram som synliggör 
hur kommunen har arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet under 
2022. Rapporten kommer även att innefatta kommunens fortsatta 
utvecklingsområden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
7.2 Handlingsplan arbetsmiljö / Handlingsplan sänkt 

sjukfrånvaro 
Under 2019 antogs en handlingsplan i syfte att sänka sjukfrånvaron och öka 
frisknärvaron. Under 2020 antogs aktiviteter kopplade till handlingsplanen. 
Aktiviteterna innehåller bland annat en workshop i delaktighet och 
engagemang, revidering av rutinen gällande alkohol och droger samt fortsatt 
utbildning av chefer, skyddsombud och arbetstagare i arbetsmiljöfrågor. 
 
Under 2022 har arbetet med att genomföra aktiviteterna fortgått, bland annat 
har HR-specialist deltagit på arbetsplatsträffar med syfte att öka kunskaperna 
hos medarbetarna och för att jobba vidare med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Samtliga chefer och skyddsombud har 
dessutom under året deltagit i en omfattande arbetsmiljöutbildning som leddes 
av HR-specialist. Arbetet med att genomföra aktiviteterna från 
handlingsplanen kommer fortgår.  

  



11(27) 

 

7.3 Riktlinjer och rutiner inom arbetsmiljöområdet 
Under året har kommunens riktlinjer och rutiner avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet reviderats och utvecklats. Den tidigare riktlinjen 
sjukfrånvaro och rehabilitering har upphävts och istället ersatts med tydliga 
rutiner, mallar, checklistor och lagtext från kommunens chefshandbok. 
Rutinen för skyddsrond har förtydligats och tillhörande mallar och checklistor 
har reviderats. En helt ny skyddsrondsmall togs fram efter önskemål från 
chefer och skyddsombud; digital skyddsrond. Även en ny skyddsrondsmall 
för chefers arbetsmiljö finns framtagen och kommer att börja användas från 
2023. 

 
7.4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har under året undersökts på 
flera olika sätt. Den har undersökts på arbetsplatsträffar (APT) där det finns 
en stående arbetsmiljöpunkt, genom det årliga medarbetarsamtalet där 
medarbetaren har möjlighet att lyfta fram synpunkter, via skyddsronder och 
även via kommunens medarbetarundersökning. Under årets 
arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ingick den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön som en del. 
 
7.5 Skyddsronder 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(2001:01) ska skyddsrond genomföras systematiskt och regelbundet för att 
förhindra och förebygga risker i arbetet. Skyddsronder i kommunen ska 
genomföras minst en gång per år på varje enhet/arbetsplats där både den 
fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska undersökas. Nytt från 
2022 är att även den digitala arbetsmiljön ska undersökas med stöd av en ny 
skyddsrondsmall. Varje chef är ansvarig för att boka in och genomföra 
skyddsronder tillsammans med skyddsombud.  
 
Under 2022 har 38 skyddsronder genomförts. Några chefer har haft 
skyddsrond mer än en gång under året.  
 
7.6 Brandskyddsronder 
Kommunen saknar en övergripande rutin för brandskyddsronder. Några 
enheter och arbetsplatser har egna rutiner och årshjul för hur och när de ska 
utföra brandskyddsrond. Under 2022 har kommunens enheter och 
arbetsplatser genomfört brandskyddsronder på olika sätt. Man använder sig 
även av olika checklistor och mallar och man gör ronden olika många gånger.  
 
7.7 Riskbedömningar 
Vid ändring i verksamheten, som inte utgör en del av den löpande dagliga 
verksamheten, ska alltid riskbedömning göras innan förändringen träder i 
kraft för att synliggöra eventuella arbetsmiljörisker. Detta beskrivs i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. 
 
Varje chef är ansvarig att genomföra riskbedömning vid förändringar i 
verksamheten och vid andra situationer/händelser som kan innebära risk för 
ohälsa eller olycksfall. Cheferna är sedan ansvarig att lämna in en kopia på 
den genomförda riskbedömningen till HR- och löneenheten. 
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Under 2022 har totalt 41 riskbedömningar genomförts. Riskbedömningarna 
har bland annat berört covid-19, omorganisationer, graviditet, förhöjd hotbild, 
minskad bemanning, flytt till andra lokaler och verksamhetsövergång. 

 
Källa: HR-och löneenheten 
 
7.8 Arbetsskador och tillbud 2022 
Med arbetsskada menas en skada eller en sjukdom som den anställde har fått i 
samband med arbetet eller arbetsplatsen. Även under resa till och från arbetet 
kan en arbetsskada uppstå. Alla arbetsskador ska rapporteras oavsett om de 
lett till sjukfrånvaro eller inte. Är arbetsskadorna allvarliga ska de även 
anmälas till Arbetsmiljöverket. 
 
Enligt Socialförsäkringsbalken finns fyra olika definierade begrepp för 
arbetsskada, dessa är: 

• Olycksfall i arbetet, så kallad arbetsplatsolycka 
• Färdolycksfall 
• Arbetssjukdom 
• Smitta 

 
Med tillbud menas en plötslig händelse som kunnat leda till personskada. Det 
är viktigt att alla tillbud dokumenteras och anmäls för att arbetsgivaren ska 
kunna åtgärda bristen så att ingen annan råkar illa ut och att det istället 
resulterar i en arbetsskada. Är tillbuden allvarliga ska de även anmälas till 
Arbetsmiljöverket. 
 
Under 2022 har totalt 61 arbetsskador och 39 tillbud anmälts i förvaltningen. 
Det innebär att antalet anmälda arbetsskador ökat och antalet anmälda tillbud  
minskats i jämförelse med föregående år. Av de anmälda arbetsskadorna har 
två varit allvarliga och behövts anmälas till Arbetsmiljöverket.  Av tillbuden 
har fem varit allvarliga och behövts anmälas till Arbetsmiljöverket. Av de 61 
anmälda arbetsskadorna har 26 varit anmälan om arbetssjukdom, 25 av dessa 
orsakade av Covid-19.  

Källa: HR-enheten 
 
Från omsorgen har totalt 47 arbetsskador anmälts, ingen av allvarlig karaktär. 
De vanligaste orsakerna har varit covid-19, hot/våld från vårdtagare/brukare 
samt klämning eller sträckning av kroppsdel. Av samtliga arbetsskador har 66 
% lett till sjukfrånvaro. Gällande tillbud har totalt 31 anmälts där hög 
arbetsbelastning varit den största orsaken. 
 
Från bildning har totalt 13 arbetsskador anmälts varav två varit allvarliga och 
behövts anmälas till Arbetsmiljöverket. De vanligaste orsakerna har varit hot 
och våld från barn/elever, fall och halka. Av de 13 arbetsskadorna har 46 % 
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lett till sjukfrånvaro. Gällande tillbud har 6 stycken anmälts där hot och våld 
från elever/barn varit den största orsaken. 
 
Från Kultur och Fritid har två tillbud anmälts varav ett varit allvarligt och som 
anmäldes till Arbetsmiljöverket. Inga arbetsskador har anmälts. 
 
Från den centrala förvaltningen har 1 arbetsskada anmälts. 
 
7.9 Utbildning 
Under 2022 har kommunens alla chefer och skyddsombud deltagit i en 
omfattande utbildning i arbetsmiljö. Deltagarna delades upp efter 
verksamhetsområden i fyra olika grupper. Utbildningen genomfördes med 
intern resurs, kommunens HR-specialist, och med Suntarbetslivs 
utbildningsmaterial. Utbildningen omfattade 6 delmoment och pågick under 
större delen av året.  
 
7.10 Facklig samverkan 
Under 2022 hade den kommuncentrala samverkansgruppen nio möten varav 
fyra varit skyddskommitté med särskilt fokus på arbetsmiljöfrågor.  
 
Samverkansgruppens möten följer den politiska processen, dvs samverkan är 
alltid förlagd inför kommunstyrelsens sammanträde. Arbetsgivaren informerar 
och samverkar aktuella frågor och förändringar som berör medarbetarna. Vid 
skyddskommitté deltar huvudskyddsombuden. Statistik över sjukfrånvaro, 
skyddsronder, arbetsskador, tillbud, nyttjande av friskvårdsbidrag och 
företagshälsovård har redovisats och diskuterats.  
 
Deltagandet av de fackliga representanterna i den kommuncentrala 
samverkansgruppen är av stor betydelse eftersom det i kommunens 
samverkansavtal regleras att samråd i samverkansgruppen ersätter information 
och förhandling enligt MBL §§ 11 och 19. Under 2022 har deltagandet av de 
fackliga representanterna varierat, dock har inget möte bestått av samtliga 
fackliga representanter.  
 
7.11 Företagshälsovård 
Under 2022 har kommunen nyttjat 192 timmar hos företagshälsovården. Av 
samtliga bokade timmar är den största andelen bokade besök för samtal hos 
psykolog på 82 timmar. Kostnad för utförda tjänster hos företagshälsovården 
har även innefattat bland annat arbetsförmågebedömningar, förstadagsintyg, 
ergonombesök och olika rehabiliteringsmöten.  
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Nedan redovisas antalet nyttjade timmar 2022. 
 

Timmar per kategori 2018 2019 2020 2021 2022 
Administratör 0 0 1 0 0 
Alkohol- och drogterapeut 0 2 0 0 0 
Arbetsmiljöstrateg 0 42 19 0 0 
Arbetsterapeut 0 14 0 0 0 
Beteendevetare 0 0 0 0 0 
Ergonom/företagsgymnast 118 33 59 18 11 
Företagsläkare 84 57 49 46 6 
Företagssköterska 33 93 48 62 13,5 
Hälsopedagog 0 6 7 0 0 
Leg läkare, psykiatriker 0 0 0 0 0 
Psykolog 287 302 170 212 82 
Skyddsingenjör/Arbetsmiljöingenjör 0 2 9 5 0 
Undersköterska 9 0 0 0 0 
Övrigt (arbetsförmågebedömningar, handledning, 
rehabiliteringsmöten, medicinska undersökningar, 
provtagning, spirometri, telefonkonsultation, 
uteblivna besök och återbud, förstadagsintyg)     79,5 
Totalt 530 550 550 464 192 

Källa: Bergslagens Arbetsmiljö AB 
 
I samband med samtalsstöd hos psykolog i både rehabiliteringssyfte och 
förebyggande syfte finns möjlighet för arbetsgivaren att ansöka om ersättning 
för halva kostnader hos AFA Försäkring under förutsättning att medarbetaren 
lämnar samtycke. Det finns även möjlighet att ansöka om ersättning för halva 
kostnader från Försäkringskassan vid t. ex genomförda 
arbetsförmågebedömningar. Kommunen har under 2022 ansökt om ersättning 
både från AFA Försäkring och från Försäkringskassan.  
 
7.12 Tillsyn Arbetsmiljöverket 
Under 2022 har två allvarliga tillbud inträffat i kommunen som krävde tillsyn 
av Arbetsmiljöverket. Efter arbetsgivarens utredning avslutades 
Arbetsmiljöverket båda ärendena i augusti 2022 och februari 2023. 
 
7.13 Friskvårdsbidrag 
Efter beslut höjdes kommunens friskvårdsbidrag från 800 till 1 300 kronor 
från och med 2022. Enligt villkoren får alla tillsvidareanställda 
friskvårdsbidrag samt tidsbegränsat anställda under förutsättning att 
anställningen varat under minst fyra månader. Timavlönade har möjlighet till 
friskvårdsbidraget under förutsättning att minst 640 timmar har fullgjorts 
under kalenderåret. Under året har totalt 856 medarbetare erbjudits 
friskvårdsbidrag. Av dessa har 554 medarbetare (65 %) använt hela eller delar 
av sitt bidrag. Under året har förvaltningen genomfört insatser i syfte att öka 
uttaget av friskvårdsbidraget. Insatserna har bestått i informationskampanjer 
och exempelvis förenklade och förtydligande texter i medarbetarhandboken. 
Cheferna har uppmanats att ta upp ämnet på arbetsplatsträffen (APT). 
 

Friskvårdsbidrag 2018 2019 2020 2021 2022 
Nyttjat friskvårdsbidrag  61 % 60 % 46 % 54 % 65 % 

Källa: ePassi 
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8 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro kan redovisas på många olika sätt beroende på vad det är man 
vill få fram. I årsredovisning redovisas enligt lagen sjukfrånvaron i procent av 
ordinarie arbetstid. I vissa sammanhang redovisas totala antalet 
kalenderdagar, ibland uppdelat i fyra perioder. I vissa sammanhang kan 
frånvaron visas sammanslagen, det innebär att partiell sjukfrånvaro räknas 
ihop. I detta avsnitt redovisas statistik över sjukfrånvaron på några olika sätt. 
 
8.1 Läkarintyg 
Kommunen har rutiner om vad som gäller vid sjukdom, sjukanmälan och vid 
sjukfrånvaro som kräver läkarintyg. Läkarintygen betraktas som en känslig 
handling och används vid rehabiliteringsmöten och förvaras annars inlåst hos 
HR-specialist. 
 
Enligt kollektivavtalet finns möjlighet att vid behov begära att medarbetare 
ska inkomma med ett så kallat förstadagsintyg som styrker sjukfrånvaron från 
och med första sjukdag. För detta finns klara rutiner. Förstadagintyget 
utfärdas av företagshälsovården Bergslagens arbetsmiljö AB. 
 
8.2 Frisktal 
Inom kommunen finns medarbetare som inte har någon sjukfrånvarodag alls 
under hela kalenderåret. Den andelen minskade kraftigt under 2020, orsaken 
kan troligtvis härledas till coronapandemin och de gällande restriktionerna 
och rekommendationen att stanna hemma vid symptom på Covid-19. 
Frisktalet är fortfarande lågt under 2022. Av de 805 månadsavlönade som var 
anställda under kalenderåret 2022 hade 154 personer ingen sjukfrånvarodag 
alls 
 
I följande tabell redovisas andelen utan sjukfrånvaro i procent av alla 
månadsavlönade för de senaste fem åren. 
 

 
Källa: Personec 

 

8.3 Sjuknärvaro 
Det finns ett mörkertal när det gäller sjukfrånvaroredovisning eftersom all 
sjukfrånvaro inte registreras i personalsystemet som sjukfrånvaro. 
Medarbetare kan i vissa fall ta ut semester, kompledighet, arbeta hemifrån 
eller ta ut annan inarbetad tid istället för att sjukskriva sig. Det förekommer 
även att medarbetare inte anser sig ha råd med sjukskrivning och arbetar fast 
de är sjuka, så kallad sjuknärvaro.  
 
8.4 Sju nyckeltal sjukfrånvaroredovisning enligt lag 
Enligt lagen om kommunal redovisning 4 kapitel § 1a ska sjukfrånvaron 
redovisas fördelad på kön i årsredovisningen enligt sju nyckeltal. 
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Sjukfrånvaron minskade något 2022 efter de två pandemiåren och den totala 
sjukfrånvaron uppgick för 2022 till 8 procent. I tabellen nedan visas 
sjukfrånvaron för de senaste fem åren. 
 

 
 
Den totala sjukfrånvaron för samtlig kommunalt anställd personal enligt 
kommunernas årsredovisning visar en kraftig ökning mellan åren 2019 och 
2020 såväl i Hällefors som i riket. Den höga nivån ligger kvar. 
 

 
Källa: Kolada 
 
8.5 Sjukfrånvaro och Covid-19 
En stor del av den kraftig ökade sjukfrånvaron kan härledas till Covid-19. Vid 
den första vågen i februari 2020 steg sjuktalet kraftigt för att vara fortsatt hög 
under hela 2020 och 2021.  
 
8.5.1.1 Högriskskydd 
För arbetstagare med omfattande sjukfrånvaro finns högriskskydd enligt lag. 
Inom kommunen finns medarbetare som omfattas av högriskskydd. 
 
Allmänt högriskskydd innebär att karensavdrag kan göras vid max tio 
tillfällen under den senaste tolvmånadersperioden, därefter står arbetsgivaren 
för sjuklön från första dagen. För att undvika de höga kostnader som uppstår i 
samband med allmänt högriskskydd är det av vikt att komma igång tidigt med 
rehabiliteringsinsatser. Även timavlönade kan få ett allmänt högriskskydd och 
sjuklön från första dagen. 
 
Alternativ till allmänt högriskskydd är att medarbetaren ansöker om ett 
särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan, exempelvis om medarbetaren 
har en kronisk sjukdom. Inget karensavdrag görs av arbetsgivaren och 
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Försäkringskassan ersätter arbetsgivaren för sjuklönen för de första 14 
dagarna. Arbetsgivaren ansvarar för att rekvirera ersättningen. 
 
9 Medarbetarundersökning 

Hällefors kommun mäter medarbetarnas upplevelse av sina arbetsvillkor och 
sin arbetsmiljö på olika sätt. Dels genom en temperaturmätning med sex 
frågor vid åtta tillfällen per år, dels med ytterligare nio frågor (HME) vid två 
tillfällen per år. Från och med 2020 ställs en rekommendationsfråga till 
medarbetarna vid två tillfällen. Under 2022 genomfördes även en 
trygghetsundersökning. 
 
9.1 Medarbetarenkät - Temperaturmätning 
Från och med 2018 påbörjades kontinuerliga medarbetarundersökningar och 
det fortgår med åtta undersökningar per kalenderår. Varje medarbetare har 
tillgång till sitt eget samt hela arbetsgruppens resultat. Resultatet åtföljs av 
inspiration och tips till hur resultatet kan användas och diskuteras på 
arbetsplatsträffen (APT). Fokus är på gruppresultatet och att identifiera 
gruppens styrkor och förbättringspotential. Respektive chef ansvarar för att 
inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet följa upp resultaten. 
 
Undersökningar gjordes i månaderna februari, mars, april, maj, september, 
oktober, november och december. Nedan redovisas tidslinje över 
svarsfrekvensen per undersökning för perioden oktober 2021 till och med 
december 2022. 
 

 
Källa: Populum 
 
Barometerindex 
Det totala indexet för hela kommunen har rört sig mellan 69 och 73 under 
perioden.  
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Källa: Populum 
 
9.2 Hållbart medarbetarengagemang - HME 
SKR och rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram 
nio frågor gällande hållbart medarbetarengagemang (HME) inom tre 
delområden; motivation, ledarskap och styrning. Det är en modell för att 
kontinuerligt utvärdera och följa upp kommunens arbetsgivarpolitik med 
fokus på hållbart medarbetarengagemang. Följande frågor ställs; 
 

 
Källa: SKR 
 
Kommunens resultat kan jämföras med övriga landets kommuner och 
regioner under förutsättning att de genomför HME-undersökningen och 
registrerar sitt resultat i Kolada. Cirka 30 procent av landets kommuner brukar 
normalt genomföra undersökningen, de flesta under hösten. 
 
Observeras bör att svarsfrekvens inte levereras till Kolada från någon 
kommun, det finns därför ingen kunskap om hur stor andel av medarbetarna i 
respektive kommun som besvarat frågorna. 
 
Två gånger per år (maj och nov) ställs de nio HME-frågorna till medarbetarna 
i Hällefors kommun. Resultatet från HME-frågorna sammanställs och 

HME-frågor
1a) Motivation Mitt arbete känns meningsfullt
1b) Motivation Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
1c) Motivation Jag ser fram emot att gå till arbetet
2a) Ledarskap Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
2b) Ledarskap Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
2c) Ledarskap Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
3a) Styrning Jag är insatt i min arbetsplats mål
3b) Styrning Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
3c) Styrning Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
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diskuteras på facklig samverkan, APT, chefsforum och i ledningsgruppen 
samt levereras till Kolada. 
 
Kommunens totalindex i november 2022 redovisat för kvinnor är 79 och för 
män 83. Den största skillnaden mellan män och kvinnor syns i 
ledarskapsfrågorna, männen upplever i mycket högre grad än kvinnorna att 
närmaste chefen visar uppskattning och förtroende för mig som medarbetare 
och mina arbetsinsatser (frågorna 2a, 2b och 2 c).  
 
Vid kommunens första mätning av Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 
2018 uppgick totalindex till 76, en stadig ökning kan ses sedan dess. I 
följande diagram ses utvecklingen för Hällefors kommun samt för övriga 
kommuner i riket. 
 

 
Källa: Kolada 
 
Vid en jämförelse av totalindex med rikets kommuner (data saknas för 115 
områden) ses resultatet för Hällefors kommun med värdet 81 på skalan som 
går från 73 till 86. 

 
Källa: Kolada 
 
Nedan redovisas resultatet från Hällefors kommuns enkätundersökning 
gällande de tre delindex som ingår i mätningen; Motivation, Ledarskap och 
Styrning samt den totala utvecklingen från 2018. Index för ledarskap har det 
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högsta värdet i mätningen för Hällefors kommun. 

 
 
Källa: Populum 
 
Vid en jämförelse av medarbetarengagemanget inom Hällefors kommuns 
grundskola och förskoleklass med andra liknande kommuner ses i följande 
diagram ett positivt resultat för Hällefors.  

 
Källa: Kolada 
 
9.3 eNPS 
Employee Net Promoter Score - eNPS mäter hur mycket medarbetarna skulle 
rekommendera organisationen som arbetsgivare till någon, t ex vänner eller 
familj. 
 
Nedanstående fråga ingår i enkäten från och med 2019 vid två tillfällen per år;  

”Hur troligt är det att du skulle rekommendera en vän eller 
bekant att arbeta hos Hällefors kommun?” 

 
Syftet är att få en bild av hur kommunens medarbetare uppfattar kommunen 
som arbetsgivare, medarbetarupplevelsen. Frågan ställdes för sjunde gången 
vid mätningen i oktober 2022. En stadig positiv utveckling har skett sedan den 
första mätningen.  
 
Svaren lämnas på en tiogradig skala mellan 1 och 10, där 1 motsvarar inte alls 
troligt och 10 motsvarar mycket troligt. De som svarar 0-7 räknas som 
kritiker, de som svarar 7 och 8 räknas som passiva och de som svarar 9 och 10 
räknas som ambassadörer. 
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Resultatet mäts på skalan från -100 (alla röda) till +100 (alla gröna), från 
kritiker till passivt nöjda till ambassadörer. Vad som är ett bra värde är 
väldigt svårt att säga. Ofta talar man om att ett värde över 0 (noll) är bra, över 
20 är mycket bra och över 50 är extremt bra 
 
9.3.1 Resultat eNPS 
 
Cirka 60 procent av alla svar var vid mätningen i oktober 2022 inom 
intervallet 7-10. Cirka 26 procent uppfattas enligt mätningen som 
ambassadörer som skulle rekommendera en vän eller bekant att arbeta hos 
Hällefors kommun. Andelen ambassadörer har stadigt ökat sedan mätningen 
startade. I samband med enkäten har medarbetare möjlighet att kommentera, 
lämna synpunkter och komma med förslag. Bilden nedan är ett exempel på 
hur dessa kommentarer har klustrats.  
 

 
Källa: Populum 
 
10 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och 
kompetensutveckling. Pensionsavgångar, ökad personalrörlighet, 
kompetensbrist, demografi och ökad efterfrågan på välfärdstjänster visar på 
kommande utmaningar. För att möta dessa utmaningar behövs strategier, till 
exempel att fler jobbar heltid och att fler arbetar längre. En sänkt sjukfrånvaro 
påverkas också tillgången på personal. En strategi behövs även för att 
kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En breddad 
rekrytering exempelvis genom att anställa utrikes födda och personer med 
funktionsvariationer kan också vara en metod för att kunna bemanna de 
kommunala tjänsterna. På Kolada har nedanstående information hämtats 
gällande utrikes födda. Balanstalet för Hällefors kommun är 0,8, och innebär 
att andelen utrikes födda anställda i kommunen är färre än andelen utrikes 
födda i befolkningen i Hällefors kommun. Andel utrikes födda i åldern 18-64 
år bland kommunens anställda ses i den röda linjen i följande diagram.  
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Källa: Kolada 
 
Ett arbete har pågått inom förskolan och skolan med hjälp av de centrala 
parternas metodstöd för arbetet med strategisk kompetensförsörjning. 
Arbetsgruppen består av fackliga representanter och 
arbetsgivarrepresentanter. Metoden innehåller fem olika steg varav de lokala 
parterna har genomfört stegen med nuläge, målbild och identifiering av 
pågående samt nya aktiviteter.  
 
10.1 Omvårdnadspersonal 
Omvårdnadsutbildning omfattar totalt 1 500 poäng, grunden är kurser 
omfattande 940 poäng därefter väljs en fördjupning motsvarande 400 poäng 
inom något av områdena äldreomsorg, LSS eller sjukvård. Det ingår även 150 
poäng samhällskunskap och svenska om man inte tidigare läst det i sin 
gymnasieutbildning. När eleven uppnått 800 poäng motsvarar det kompetens 
som vårdbiträde. 
 
I samband med omvårdnadslyftet pågår en vuxenutbildning vid Pihlskolan, en 
kartläggning har gjorts över antalet elever som påbörjat vård- och 
omsorgsutbildningen.  
 
Staten beslutade i juni 2020 att i syfte att stärka kompetensen inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg erbjuda personal att genomgå 
utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Kommunen har kartlagt behov 
och upprättat riktlinjer för att kunna erbjuda anställning inom 
Äldreomsorgslyftet. Villkoret från statens sida var att de som var aktuella för 
studierna skulle erbjudas en tillsvidareanställning på heltid. Hittills har 
erbjudande lämnats vid flera tillfällen. 
 

 
Källa: Pihlskolan 
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10.2 Pedagogisk personal 
Såväl i riket som i Hällefors är det brist på lärare med komplett examen och 
lärarlegitimation. Hällefors kommuns andel behöriga lärare är i linje med 
övriga kommuner i Sverige. 
 
Andelen lärare som är legitimerad i minst ett ämne i grundskolan har 
minskat det senaste läsåret enligt statistik från Newworthy. Läsåret 
2021/2022 uppges att 69 procent var legitimerade i Örebro län. Störst andel 
behöriga lärare i länet har Kumla kommun, med drygt 77 procent som har 
lärarlegitimation. Enligt samma källa har lite mer än hälften behörighet i 
minst ett ämne i Hällefors kommun. 
 

 
Källa: Newsworthy 
 
10.3 Arbetsintegrerad lärarutbildning 
Som ett led i kompetensförsörjningsstrategi har kommunen kommit överens 
med lärarfacken om ett lärarutbildningskontrakt innehållande regler och 
anställningsvillkor för utbildning. Det innebär att obehöriga lärare och 
förskollärare anställs på heltid med möjlighet att studera till grundskollärare 
eller förskollärare på halvtid i kombination med arbete på halvtid. Kommunen 
har tecknat lärarutbildningskontrakt med anställda. 
 
10.4 Rekrytering 
Kommunen arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som innebär att varje 
rekrytering utgår från en kravspecifikation och en önskvärd kompetensprofil. 
Riktlinjer och stödmallar finns framtagna som stöd till chefernas 
rekryteringsprocess. Det är sällsynt att platsannonsering sker i media, 
kommunen har vid några tillfällen annonserat tjänster på kommunens 
Facebook-sida.  
 
Hällefors kommun använder sig av ett IT-baserat rekryteringsverktyg. Den 
största volymen som rekryteras sker i samband med semesterperioden och 
rekrytering av semestervikarier till vård och omsorg.  
 
Under 2022 var antalet platsannonser 86 och 1 internannons. En annons kan 
omfatta flera tjänster, totalt 230 tjänster ingick i de 86 platsannonserna. 
Majoriteten av tjänsterna var inom bildnings verksamheter (lärare och 
förskollärare) följt av omsorgen. Ett färre antal gällde utannonserade tjänster 
inom den centrala förvaltningen. 
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Källa: Varbi 
 
Totalt 1 714 kandidater sökte tjänsterna hos kommunen. Det är relativt vanligt 
att samma person söker flera tjänster hos kommunen. Av de 1 714 
ansökningarna var det 1 000 unika kandidater. De tjänster som lockar flest 
sökande är tjänster med lägre utbildningskrav, exempelvis vaktmästare, 
parkarbetare, administratörer och elevassistenter. Vissa lärartjänster lockar få 
sökande. De tre chefstjänsterna som annonserades externt under 2022 lockade 
sammanlagt 27 kandidater. 
 
HR och löneenheten bistår cheferna med administration, råd och stöd vid 
rekrytering exempelvis annonsering och inför intervjuer. Vid 
anställningsintervjuer i samband med chefsrekryteringar deltar alltid resurs 
från HR-och löneenheten. 
 
10.5 Sysselsättningsgrad – heltidsfrågan 
Ett sätt att lösa bemanningen är att fler arbetar mer. Inom kommunen finns en 
arbetskraftsreserv i form av deltidsanställda, om deltidsanställda får arbeta 
heltid minskar behovet av rekrytering. 
 
En överenskommelse har slutits mellan de centrala parterna Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal. I oktober 2019 beslutades 
om en strategi för heltid som norm i kommunen. Det är komplext att gå från 
en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. En arbetsgrupp inom 
kommunen har ett ständigt pågående arbete med att försöka hitta lösningar i 
syfte att nå en heltidsorganisation.  
 
På Koladas hemsida kan man följa alla kommuners utveckling av 
Heltidsresan. Förändringen mäts i två delar, dels genom antal 
heltidsanställningar dels det faktiska antal som verkligen arbetar heltid. 
Skillnaden mellan anställning och arbete utgörs av de som har en 
heltidsanställning men som valt att av olika anledningar inte arbeta heltid.  
 
I följande diagram ses utvecklingen av antal heltidsanställda i Hällefors 
kommun jämfört med andra kommuner i riket med mellan 5 000 - 9 999 
invånare. 

 
Källa: Kolada/Heltidsresan 
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I följande diagram ses utvecklingen av antal heltidsarbetande i Hällefors 
kommun jämfört med andra kommuner i riket med mellan 5 000 - 9 999 
invånare. 
 

 
Källa: Kolada/Heltidsresan 
 
I följande diagram ses utvecklingen av antal heltidsanställda inom vård och 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i Hällefors kommun 
jämfört med andra kommuner i riket med mellan 5 000 - 9 999 invånare.  

 
I följande diagram ses utvecklingen av antal heltidsarbetande inom vård och 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i Hällefors kommun 
jämfört med andra kommuner i riket med mellan 5 000 - 9 999 invånare. 

 
Källa: Kolada/Heltidsresan 
 
11 Pension och avgångar 

Av de tillsvidareanställda avgick knappt 10 procent, 53 medarbetare, av olika 
orsaker under 2022. De vanligaste avgångsorsakerna är egen begäran, 
pension, överenskommelse och förflyttning inom kommunen. 
 
Förändringar i pensionssystemet trädde i kraft 2020. Det innebar att det var 
sista året för pensionsavgång vid 61 års ålder, samtidigt höjdes lasåldern från 
67 till 68 år. Från och med 2022 var tidigaste pensionsavgång 62 år men 
endast för vissa åldersgrupper. Under 2022 avgick 15 medarbetare med 
pension, de var i åldersgrupperna 62 år till och med 67 år. Genomsnittsåldern 
för pensionsavgång 2022 var 64,13 år, under 2021 var genomsnittsåldern för 
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pensionsavgång 63,7 år. I följande diagram visas ålder för 
pensionsavgångarna. 

 
Antal pensionsavgångar per åldersgrupp 2022 
 
Under perioden 2022 till och med 2031 beräknas en tredjedel, cirka en 
tredjedel av dagens medarbetare gå i pension. Från och med 2023 införs en ny 
riktålder, normal pensionsålder ändras från dagens 65 år till 66 år. Ett nytt 
pensionsavtal träder i kraft 2023. 
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§ 26 Madelene Jönssons (SD) motion om barnomsorg
från klockan 05.00, dnr KS 23/00050

Rubricerade motion inkom till kommunförvaltningen 2023-01-30. 

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar ordförande Per 
Karlsson (M) att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen vilket bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Exp till 
KS 

Utdragsbestyrkande 

P/l l�I \if)

Sida 

29(42) 



 
 

Motion 
Barnomsorg från klockan 5 
 

Efter att pratat med både föräldrar och näringslivet, märker vi ibland 
en frustration över att det inte finns barnomsorg innan klockan 
06:00. En del jobbar skift och kanske börjar 05:00 eller 05:30. Andra 
kanske vill eller har blivit erbjudna arbete, men där man har blivit 
tvungen att tacka nej pga att det inte finns någonstans att lämna 
barnen innan 06:00. Detta ser vi som ett stort problem. 

 

 Vi i Sverigedemokraterna yrkar därför att: 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och 
kostnaderna för att ha barnomsorg från 05:00. 

 

Madelene Jönsson 

Sverigedemokraterna Hällefors 

2023-01-29 

c)lltYijKratulf/)._
- Hällefors

Motion
Barnomsorg från klockan 5

Efter att pratat med både föräldrar och näringslivet, märker vi ibland
en frustration över att det inte finns barnomsorg innan klockan
06:00. En del jobbar skift och kanske börjar 05:00 eller 05:30. Andra
kanske vill eller har blivit erbjudna arbete, men där man har blivit
tvungen att tacka nej pga att det inte finns någonstans att lämna
barnen innan 06:00. Detta ser vi som ett stort problem.

Vi i Sverigedemokraterna yrkar därför att:

Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och
kostnaderna för att ha barnomsorg från 05:00.

Madelene Jönsson

Sverigedemokraterna Hällefors

2023-01-29



 

 
Postadress Besöksadress E-post Telefon 
Hällefors kommun Sikforsvägen 7 kommun@hellefors.se 0591-641 00 vx 
Kommunförvaltningen Hällefors   
712 83 Hällefors  Organisationsnr Bankgiro 
  212000-1942 193-8950 
 

 

  
Sida 
1(1) 

Datum  
2023-03-10  

Kommunförvaltningen 
   
   
   
 
  

 
 
Förslag på utskottsinitiativ kring uppföljning av 
ärendehantering, dnr KS 23/00029 

Tobias Nygren (C) m.fl. har lämnat in ett förslag på utskottsinitiativ kring 
uppföljning av ärendehantering. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar Tobias Nygren (C) 
och kommunchef Hans Åhnberg tillför. 
 
Tobias Nygren (C) yrkar att allmänna utskottet inför en ärendehanteringslista 
under mandatperioden för transparens och progression av utskottets ärenden. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer bifall mot avslag på Tobias 
Nygrens (C) yrkande, vilket bifalls. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Allmänna utskottet inför en ärendehanteringslista under mandatperioden för 
transparens och progression av utskottets ärenden. 
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§ 28 Avgifter Hällefors badhus, dnr KS 22/00221

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritids förslag på avgifter i Hällefors Badhus. 

Ärendet 
Våren 2023 inviger- och öppnar kommunen Hällefors Badhus. En spännande 
utmaning på många olika sätt då det dels är en helt ny verksamhet i 
kommunen men som också följs med stort intresse och är efterlängtat av 
många invånare i kommunen. 

Intäktssidan är beroende av många olika faktorer som entreavgifter men också 
antal medarbetare, öppettider, och inte minst simundervisningen i skolan. Här 
finns det också en "simskuld" som är svår att komma i kapp i närtid och som 
ska tillgodoses till en rimlig kostnad beroende på tillgången och behovet av 
simlärare och öppettider som i sin tur ska anpassas till alla övriga målgrupper 
som vill besöka badhuset. 
En omvärldsspaning på avgifter i liknande storlek på badhus har gjorts i bland 
annat Hagfors, Vårby, Hallstavik och Nora, vilket också presenterades på 
årets budgetdialog. Studiebesöken i Hallstavik och Botkyrka badhus, 
badhuschefens yrkeserfarenhet (Filipstads badhus,) och det socioekonomiska 
läget ligger sammantaget till grund för föreslagna avgifter. 

Vad beträffar öppettider är det svårbedömt men utifrån nuvarande bemanning 
(badhuschef och två badvärdar på vardera 100 % ), som också ansvarar för 
simundervisningen och lokalvården, kommer badhuset vara öppet 34 h/v. 
Detta inkluderar allmänhetens bad som morgon, eftermiddags- och kvällssim, 
öppet varannan lördag samt skolans simundervisning (13h/v). 
För att säkerställa en trygg miljö vid allmänhetens bad och 
simskoleundervisningen så krävs det att badhuset är bemannat med två 
personal. 

Förhoppningen är att föreslagna intäkter blir minst som beräknat och att 
ytterligare en medarbetare kan anställas inför hösten 2023. Det skulle i sin tur 
generera ca 10-15 h ytterligare öppet/v. 

Social konsekvensanalys 

Kommunen räknas till en av Sveriges socioekonomiskt utsatta kommuner. 
Många barn växer upp i hem med en socioekonomisk utsatthet. Även om 
det blåser positiva vindar och fler kommer i jobb så är det fortfarande hög 
arbetslöshet i Hällefors. Kommunen har också en hög medelålder bland 
invånarna och om badhuset ska vara en mötesplats för alla så är det viktigt 
att avgifterna läggs på en nivå som är rimlig utifrån invånarnas 
förutsättningar. 

Utdragsbestyrkande 
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2022-12-14 

§ 239 Ny bibliotekstaxa - Avgiftsfritt bibliotek, dnr KS
22/00204

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

Ärendet 
Genom att ge människor möjligheten att låna utan risk för ekonomiska 
konsekvenser ökar tillgängligheten och läsning, språkutveckling och 
kunskapsinhämtande främjas. Därför föreslås att avgifter som uppkommer i 
samband med lån av samtliga folkbibliotekets medier tas bort. Med avgifter 
avses avgifter som uppkommer i samband med försening, ersättning av 
förkomna eller trasiga medier samt kostnad för förkomna bibliotekskort. 
Avgifter kopplat till kopiering omfattas inte av förslaget, liksom avgift för 
papperskassar samt avgift för försäljning av gallrade böcker samt tidskrifter. 

Sedan september 2021 pågår ett nära samarbete mellan folkbiblioteken i 
Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun och Nora 
kommun genom Bergslagsbibblan. Syftet är att öka tillgängligheten till 
folkbiblioteken i kommunerna. Samarbetet omfattar bland annat regler och 
avgifter. För beslut som avser ekonomiska åtaganden erfordras 
konsensusbeslut oavsett beslutsnivå. 

Enligt bibliotekslagens (2013:801) ändamålsparagraf ska biblioteks
verksamheten vara tillgänglig för alla. Dessutom ska folkbiblioteken särskilt 
främja läsning och tillgång till litteratur(§ 7). Folkbiblioteken ska också ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar(§ 8). Enligt § 9 är utlåning 
på folkbibliotek avgiftsfri enligt bibliotekslagen men biblioteken kan ta ut 
"avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de 
har lånat". 

Förslag till förändring när det gäller folkbibliotekets avgifter som innebär att 
avgifter som uppkommer i samband med lån av samtliga folkbibliotekets 
medier tas bort. Förslaget avser lån gjorda efter 2023-01-01. Tidigare lån 
hanteras enligt tidigare beslut. 

Beslutet träder i kraft under förutsättning att övriga bibliotek inom 
Bergslagsbibblan - Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun och Nora 
kommun - tar motsvarande beslut. En uppföljning av avgifterna sker under 
oktober 2023 för eventuellt nytt beslut gällande avgifter från 2024-01-01. 

I 

Utdragsbestyrkande 
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Information om avslutat LONA-projekt naturreservatet 
Björskogsnäs, dnr KS 20/00255 

Informationsunderlag 
 
KS 2020-12-15 § 220 
Slutrapport LONA Björskogsnäs Projektnummer 21087724, daterad 2022-10-28 
Utbetalningsbeslut, daterat 2022-11-22 
Beslut om slutligt bidrag (22607399) naturvårdsenheten länsstyrelsen, daterad 2022-11-24 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15 att delta i LONA-projekt 
Björskogsnäs, med Destination Bergslagen som projektägare. 
 
Projektet startade i mars 2021 och slutredovisades till Länsstyrelsen i 
december 2022. Alla kostnader godkändes inom ramen för projektet vars syfte 
var att:  
 

• Öka kunskap och intresse om natur- och kulturlandskapet vid Björskognäs.  
• Göra promenaden på 1,3 km från parkeringen till reservatet intressantare.  
• Göra en välkomnade och beskrivande entré vid parkeringen.  
• Informera besökarna i Björskogsnäs att man kan besöka hembygdsgården 

Skräddartorp, helst till fots.   
 

Hällefors kommun har bidragit med arbetsinsats i projektet som har 
samordnats av turismutvecklare Camilla Sandblad, som stämt av arbetet under 
projektet gång med representanter för både Hällefors kommun och 
projektägare Destination Bergslagen, men även Hällefors Ornitologiska 
förening och Grythyttans hembygdsförening. Information och placering av 
skyltar har stämts av med Länsstyrelsen i Örebro. Fastighetsägarna av 
fritidshusen i området har tillfrågats och gett sitt godkännande till skyltarna 
och varit delaktiga i var de ska placeras.  
Genomförda projektåtgärder:  

1. Nya skyltar som informerar om kultur-och naturvärden.  
En översiktsskylt med karta över Hällefors kommun och turistisk 
information togs fram och placerades vid parkeringen, samt sex 
mindre informationsskyltar. Skyltarna belyser natur- och 
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kulturlandskapet samt platsens, och till viss del Bergslagens, historia. 
Temat på skyltarna är: Sjön, fåglarna och kalkberget, Bland lövträd 
och fåglar, Skogsfinnarnas mark, Kulturlandskapet Björskogsnäs, 
Nymansgården på näset, Välkommen till Skräddartorp. På varje skylt 
finns även en kortare text på engelska.   

• Vid sidan av projektet, inom ramen för finskt 
förvaltningsområde, togs även en informationsskylt på finska fram.   

2. En Digital ljudguide, med berättelser om Björskogsnäs och 
Skräddartorpets historia och natur  

• Tre olika ljudfilsberättelser som lyfter natur och kulturen i 
Björskogsnäs togs fram; ”När skogsfinnarna kom”, ”När man hittade 
silver” och “Att leva för som bergsman med familj”.   

• Ljudguidernas språk och information är på enkel svenska och 
finns tillgängliga att lyssna på i appen Storyspot, det vill säga att man 
kan lyssna var man än befinner sig. Information om ljudguiderna samt 
hur man går till väga för att lyssna finns på skyltarna tillsammans med 
en QR-kod samt på hellefors.se.    

3. Välkommande och beskrivande entré vid parkeringen 

• Tillsammans med Länsstyrelsen gjordes en översyn av hur 
parkeringen vid Björskogsnäs och informationsytan kunde förbättras. 
Trästockar som avgränsar parkeringsytan från informations och 
picknickytan togs fram. Ett nytt stativ till informationsskyltarna togs 
fram och skyltarna flyttades.  

• Översiktskyltarna vid parkeringen förbereder besökaren på 
upplevelsen och informerar övergripande om området, promenaden, 
att man även kan besöka Skräddartorp samt informerar besökare om 
annat att se och göra i Hällefors kommun.   

En invigning planeras att genomföras i maj 2023. 

Social konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys. 

Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En ekonomisk konsekvensanalys gjordes i samband med att projektet 
beviljades. Hällefors kommuns insats har bestått i nedlagd arbetstid, 
motsvarande 52 500 kr, i projektet. Destination Bergslagen har bidragit 
med både arbetsinsats samt 10 000 kr. Övriga kostnader är beviljade 
projektpengar av Länsstyrelsen i Örebro, ca 130 000 kr (LONA) och 
40 000 kr (Kulturmiljöenheten).  

Facklig samverkan 
Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef Hans 
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Åhnberg kortfattat. 
 
Ordförande Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om datum för invigning, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Hans Åhnberg. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 



                                                                                                

 
2022-10-28 
 
Slutrapportering projekt Naturreservatet Björskogsnäs 
 
Diarienummer 8793-2022 
Ärendebeteckning: 463-8793-2022 
 

Långsiktiga effekter: 

Projektets mål är att öka kunskap och intresset om natur- och kulturlandskapet vid 
Björskognäs, samt att göra promenaden på 1,3 km från parkeringen till reservatet 
”roligare”. Området vid parkeringen har tidigare gett ett "stökigt" intryck. Projektet har 
tagit ett helhetsgrepp för att få ordning på information, skyltning och parkeringsyta. 
Ett av projektmålen är även att informera besökarna i Björskogsnäs att man kan 
besöka hembygdsgården Skräddartorp, helst till fots.  

Genomförda projektåtgärder 
I ansöka stod att 3 åtgärder skulle genomförts:  

Åtgärd 1: Fem stationer ska lyfta kultur-och naturvärden med nya skyltar;  

 
Efter godkännande från Länsstyrelsen har vi utökat till sex informationsstationer, då 
vi såg ett behov och det fanns utrymme i budget. Skyltarna ska enligt ansökan göra 
promenaden från besöksparkeringen till naturreservatet intressantare samt koppla 
ihop hembygdsgården Skräddartorp med naturreservatet.  

Informationsinnehållet togs fram i samarbete med de föreningar som deltog i 
projektet och tjänstepersoner på länsstyrelsen. Skyltarna belyser natur- och 
kulturlandskapet samt platsens och till viss del även Bergslagens historia. Temat på 
skyltarna är: ”Sjön, fåglarna och kalkberget, Bland lövträd och fåglar, Skogsfinnarnas 
mark, Kulturlandskapet Björskogsnäs, Nymansgården på ”näset, Välkommen till 
Skräddartorp”. På varje skylt finns även en kortare text på engelska.  

Åtgärd 2: En Digital ljudguide, med berättelser om platsen Björskogsnäs och 

Skräddartorpets historia och natur;  
 
Vi beslutade att ha tre olika ljudfilsberättelser, som lyfter natur och kulturen i 
Björskogsnäs; ”När skogsfinnarna kom”, ”När man hittade silver” Att leva för som 
bergsman med familj”. De är inspelade så de är lätta att förstå, inga krångliga ord och 
mer underhållande information, så även äldre barn och de som inte har svenska som 



                                                                                                
modersmål ska kunna förstå. De finns tillgängliga att lyssna på i appen Storyspot. De 
är inte platsbundna, dvs att man kan lyssna var man än befinner sig, men bästa 
upplevelsen ges när man är på plats i Björskogsnäs eller Skräddartorp. Information 
om ljudguiderna samt hur man går till väga för att lyssna finns på skyltarna 
tillsammans med en QR-kod.  

Åtgärd 3: Välkommande och beskrivande entré vid parkeringen;  
 
Tillsammans med tjänstepersoner på länsstyrelsen samordnades en ”besöksyta” där 
informationsskyltarna placeras tillsammans med fikabord och besökstoalett. Ytan 
behövdes även avgränsas så inte bilar parkerade ”fel” och skymde/hindrade tillgång 
till besöksytan. Länsstyrelsen och projektet beställde en gemensam träskylt där 
information från resp. part får plats. Projektets skyltar informerar övergripande om 
området, promenaden, att man även kan besöka Skräddartorp samt uppmanar 
besökare att besöka mer av närområdet genom en karta med information. Projektet 
har även finansierat stockar som avgränsar besöksytan från parkeringsytan.  

Förlängning av projektet 

Projektet blev beviljat mitt i pågående pandemi, vilket tyvärr bidrog till att uppstart och 
planering påverkades. Personer som var med i projektet blev sjuka och insatser har 
dragit ut på tiden. Vilket ledde till att vi ansökte om en första förlängning under hösten 
2021. När vi sedan skulle beställa de fysiska skyltarna meddelade leverantören att på 
grund av pågående krig i Ukraina är det tillverkningsprolem. Därför ansökte vi åter 
om en förlängning av projektet, så vi skulle vara säkra på att hinna slutföra alla delar 
under projekttiden.  

Samverkan  

I projektet samordnar Hällefors kommuns turismsamordnare, tillika Hällefors 
representant i Destination Bergslagen, Camilla Sandblad projektets aktiviteter. Det 
som görs stäms av med tjänstemännen: näringslivschefen Camilla McQuire och 
kultur och fritidschefen Kicki Johansson samt projektägare Håkan Ceder, Destination 
Bergslagen.  

Information till det som tas fram har Aulis Syväjärvi, ordf. Hällefors Ornitologiska 
förening och Åke Granberg, Grythyttans hembygdsförening bidragit med. Samtliga 
personer har varit med och påverkat projektets innehåll och upplägg.  

Allt material och placering av skyltar mm har under projekttiden stämts av med 
tjänstemän på Länsstyrelsen i Örebro: samordnare för friluftsliv och grön infrastruktur 
Daniel Gustavsson och kommunikatör Elisabeth Karlsson.  
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Postadress: 701 86 Örebro Telefon: 010-224 80 00 E-post: orebro@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/orebro  
www.lansstyrelsen.se/orebro/personuppgifter 

Tursam i Bergslagen ek.förening 
hakan.ceder@nora.se 
camilla.sandblad@hellefors.se 
 

 

Utbetalning av beviljat bidrag till Naturreservatet 
Björskogsnäs 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att betala ut 40 000 kronor till Tursam i 
Bergslagen ek.förening. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har beviljat bidrag till Naturreservatet Björskogsnäs med 
maximalt 40 000 kronor. 

Rekvisition av bidraget har inkommit till Länsstyrelsen. Den har 
granskats och de åtgärder den redovisar har godkänts av Länsstyrelsen.  

Nedan anges åtgärder och kostnader som har redovisats i rekvisitionen 
samt Länsstyrelsens bedömning av godkänt bidragsunderlag och beslut 
om belopp att betala ut: 

Åtgärd Redovisad 
kostnad 

Av Länsstyrelsen 
godkänt 
bidragsunderlag 

Belopp att 
betala ut 

Tillgängliggörande av 
natur- och 
kulturlandskapet i och 
runt naturreservatet 
Björskogsnäs och 
byggnadsminnet 
Skräddartorp. 225 071 kr 225 071 kr 40 000 kr 

SUMMA   40 000 kr 

Motivering till beslutet 
De åtgärder som ni har redovisat i rekvisitionen har slutförts i enlighet 
med Länsstyrelsens bidragsbeslut. Bidrag med 40 000 kronor kan därför 
betalas ut. 

 

Utbetalningsbeslut  
 

Datum 
2022-11-22  
 

  
 

Ärendebeteckning  
436-8793-2022  
 

mailto:hakan.ceder@nora.se
mailto:camilla.sandblad@hellefors.se


Länsstyrelsen Örebro län Utbetalningsbeslut  
 

2022-11-22  
 

2 (2) 
 

436-8793-2022  

 
 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Utbetalningen sker med stöd av 17§ förordning (2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 

Information 
För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i 20 
§ Förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer. 

I 40–44 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om 
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut 
enligt 19 § kan, enligt 23 § förordningen (2010:1121)) om bidrag till 
kulturmiljövård, inte överklagas. 

Länsstyrelsen kommer betala ut det aktuella beloppet till bankgiro 
nummer 5861-8885. 

Om ni har frågor kan ni kontakta Jonas Jansson på telefon 010-2248468. 
Ni kan även skicka e-post till Jonas.Jansson@lansstyrelsen.se. Ange då 
ärendets diarienummer 8793-2022. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Jonas Jansson med antikvarie Kristofer 
Sjöö som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Information om ärendehantering inom slutenvården 
2022, dnr KS 22/00176 

Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller där 
kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna sjukhuset när 
de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov.  
 
351 ärenden har hanterats från slutenvården under året 2022, föregående år 
hanterades 321 ärenden, en ökning med ca 10% i förhållande till 2021.  
Statistiken hämtad från Life Care kan ha en viss fördröjning från några dagar till 
en vecka vilket innebär att det kan finnas patienter som ännu inte redovisats som 
inneliggande på sjukhus när data inhämtades 2023-01-09. 

 
Kommunens vårdkoordinator beskriver att det periodvis är ett hårt tryck på 
kommunen gällande att ta ”hem” patienter från slutenvården. Riskbedömning har 
gjorts av medicinskt ansvariga i Norra länsdelen kopplat till minskningen av 
vårdplatser på sjukhusen under semester och sommarperioden. Minskningen av 
vårdplatser innebär att fler svårt sjuka skickas ut till kommunerna för att frigöra 
platser på sjukhus, hälso- och sjukvården som bedrivs av kommunen fortgår dygnet 
runt men med reducerad personal.  

Social konsekvensanalys 
Att vårdas på rätt vårdnivå kan vara värdefullt ur ett medborgarperspektiv. En 
trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan i samband med 
inskrivning. Det som framkommer är en markant ökning kring avvikelser i 
vårdkedjan relaterat en alltför snabb utskrivning från slutenvården, vilket 
påverkar både patienter och kommunens sjuksköterskor dvs patientsäkerheten 
och sjuksköterskornas arbetsmiljö negativt.  
För att möta framtidens hälso- och sjukvård måste det finnas både legitimerad 
personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter) även utbildad omvårdnadspersonal i 
tillräcklig utsträckning för att bedriva en god och säker vård. 
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Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska en kommun lämna ersättning till en Region för 
vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612). 
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter det 
att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar under 
en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på 
individnivå för alla patienter som vårdats mer än tre kalenderdagar som 
utskrivningsklar.  
 
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården.  
 
Sex dygn gällande köp av vårdplats har skett under 2022 med anledning av 
utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal.   

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson 
(M), ordförande Håkan Bergström (S), Susanne Grundström (S) och Ulrika 
Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.  
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
 



ÄRENDE- EJ UTSKR. SPÅR SPÅR SPÅR SPÅR ANTAL DYGN KOSTNAD

NYA TRANS. AKTUELLA KLARA INOM FÄRG FÄRG FÄRG FÄRG  MED  I KR FÖR
MÅNAD ÄRENDEN Föreg. mån. ÄRENDEN SPEC.MÅN GRÖN GUL RÖD BLÅ BET.ANSVAR BET.ANSVAR

JAN 24 6 28 4 1 18 5

FEB 29 4 33 4 4 21 2 2

MARS 28 4 32 6 1 17 1 9

APRIL 26 6 33 0 2 20 4

MAJ 22 0 22 2 2 16 4

JUNI 22 2 24 4 3 17 2

JULI 25 4 29 6 1 21 2

AUG 29 6 35 5 3 22 4

SEP 19 5 24 4 1 17 1

OKT 26 4 30 6 1 22 1 2

NOV 22 6 28 11 2 16 1 3 6

DEC 22 11 33 2 1 20 1

TOTALT 274 55 351 54 22 227 5 39 6

Grönt spår:   Känd patient som har hälso- och sjukvårdsinsatser/-åtgärder i kommunal regi sedan tidigare. Patienten kan även ha sociala insatser. Patienten har vid utskrivning oförändrade behov.

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

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

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

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

       Information till kommunstyrelsen om ärendehantering från slutenvården 2022
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Behov av vård- och omsorgsboende, dnr KS 22/00175 
 
Informationsunderlag 
Bilaga Behov av vård- och omsorgsboende under året 2022 

 
Ärendet 
Under 2022 hade 46 individer sökt och beviljats bifall enligt beslut om bistånd 4 kap. 1 § Sol, 
vård och omsorgsboende.  Av dessa individer har: 
- 41 fått erbjudande om plats 
- 17 individer har flyttat in till kommunens vård- och omsorgsboende  
- 22 individer har vistats på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende 
- 7 individer har bott kvar i ordinärt boende med hemtjänst i väntan på vård- och 

omsorgsboende 
- 1 individ har tackat nej till erbjuden plats 
- 1 individ har återtagit ansökan 
- 1 individ har avlidit 
- 1 individ har vistats på boende i annan kommun under 28 månader 

 
Ej verkställda beslut enligt SoL  
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de 
behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en kommun är skyldig att 
rapportera till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. Rapporteringen sker efter varje kvartal.  
 
Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller 
avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering.  
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Under 2022 fanns inga beslut som inte verkställts inom tre månader att rapportera till IVO.   
 

Social konsekvensanalys 
Under föregående år fanns en hypotes om att Coronaviruset påverkat ansökningar till vård- 
och omsorgsboende. Trenden från tidigare år om att hemtjänsttagare väljer att inte ansöka 
om särskilt boende upplevs minskat vilket den schematiska bilden enligt ovan styrker.  

Miljömässig konsekvensanalys 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för sanktionsavgifter. 
Under 2022 riskerade kommunen inga sanktionsavgifter.  

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Daniel 
Åhnberg. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om möjlighet till besök för tänkbar målgrupp 
och anhöriga, vilket besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Margurite Vase (C) ställer fråga om korttidsboende, vilket besvaras av 
socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Susanne Grundström (S) ställer fråga om fler platser vid nybyggnation, vilket 
besvaras av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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BEHOV AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ÅR 2022

2022 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 5 3 1 1 4 4 6 4 5 5 4 4

Åtgärd
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 5 3 1 1 3 4 4 5 5 4 3 3
Tackat nej till erbjuden plats 1
Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara 3
Tar bort ansökan                                1
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet 1 1 4 3 4 3 3 3
Växelvård 
Flyttat till annan kommun
Annat boende i annan kommun    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 5 2
Avliden 1
Ansökan från annan kommun

Behov av VoB

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
0
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Behov av VoB

0 0

BEHOV AV VARD- OCH OMSORGSBOENDE AR2022

2022 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Behov av VoB 5 3 l l 4 4 6 4 5 5 4 4

1/11/2023

Åtgärd
Erbjuden plats i VoB, tackat ja 5 3 l l 3 4 4 5 5 4 3 3

Tackat nej til l erbjuden plats l
Erbjuden plats i VoB, ej hunnit svara 3

Tar bort ansökan l
Korttidsplats i avvaktan på verkställighet l l 4 3 4 3 3 3

Växelvård
Flyttat til l annan kommun
Annat boende i annan kommun l l l l l l l l l l l
Hemtjänst i avvaktan på verkställighet 5 2
Avliden l
Ansökan från annan kommun

Behov av VoB
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- B e h o v av VoB
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Familjecentralsverksamhet, dnr KS 19/00075 

Informationsunderlag 
Samverkansavtal avseende Hällefors familjecentral i Hällefors kommun.  
KS 2021-12-14, § 252  

Ärendet 
Hällefors kommun och Region Örebro har ett avtal kring att driva 
familjecentral i Hällefors. Avtalet gäller från och med 2022-01-01, och 
förvaltningen har tidigare informerat i utskott om hanteringen. 
 
Familjecentralen är tänkt att vara en mötesplats för vårdnadshavare och andra 
vuxna med barn mellan 0-6 år. Syftet är att bedriva hälsofrämjande, 
förebyggande och stödjande verksamhet för familjer. Verksamhetens resurser 
samordnas av två huvudmän - Hällefors kommun och Region Örebro län – 
som tillsammans ska erbjuda tjänster av professioner inom mödrahälsovård, 
barnhälsovård och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete och 
öppen förskola. 
 
Familjecentralen planerades inledningsvis att öppnas i Vårdcentralens lokaler 
i anslutning till barnavårds- och mödravårdens verksamheter, vilket 
kommunstyrelsen informerats om 2021-12-14. Det visade sig dock att de 
planerade lokalerna inte var godkända för verksamheten. För att kunna 
genomföra öppnandet har Familjecentralen bedrivit verksamhet ute samt haft 
tillfälliga lokaler vid Kulturskolan. Verksamheten har bedrivits två 
förmiddagar i veckan och den har varit välbesökt. 
 
Fullgod familjecentral har inte kunnat erbjudas under året. Tills en lokal har 
iordningsställts erbjuder kommunen fortsatt familjecentralsverksamhet i 
tillfälliga, egna lokaler. 
 

Social konsekvensanalys 
En Familjecentral skapar bra möjligheter för ett gott samarbete mellan 
vårdnadshavare/barn och profession.  
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Miljömässig konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk 
konsekvensanalys. Ekonomin är reglerad i avtal. 

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar Skolchef Tina 
Lanefjord och Socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer fråga om olika lokaler vid olika tidpunkter, vilket 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Håkan Bergström (S) frågar om det vid det eventuellt nyplanerade 
särskilda boendet finns möjlighet att inhysa Familjecentralen, vilket besvaras 
av socialchef Daniel Åhnberg. 
 
Susanne Grundström (S) frågar om problemet med de ej godkända lokalerna, 
vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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