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Befolkningsstatistik per månad 2019 2019-09-23

Kommun: 1862 Degerfors

Månad Folkmängd  vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Juste-

periodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar

överskott överskott

Januari 9 682 17 9 0 8 1 16 0 16 42 43 -1 2 1 4 1

Februari 9 673 -9 2 0 10 -8 3 1 2 26 34 -8 0 5 2 5

Mars 9 683 10 9 0 12 -3 2 0 2 36 26 10 0 6 7 1

April 9 679 -4 8 0 4 4 2 3 -1 31 38 -7 4 4 0 0

Maj 9 687 8 9 0 5 4 17 1 16 33 41 -8 4 2 1 -4

Juni 9 706 19 6 0 10 -4 1 0 1 55 37 18 14 2 2 4

Summa 41 43 0 49 -6 41 5 36 223 219 4 24 20 16 7

Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering.

Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. 

Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar

Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor.

Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.



Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2019 från SCB

Popdatum: 2019-06-30

Kommun: 1862 Degerfors

Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt

0 23 21 44

1 58 45 103

2 51 45 96

3 41 43 84

4 46 40 86

5 46 42 88

6 42 65 107

7 47 50 97

8 53 58 111

9 60 43 103

10 36 49 85

11 55 58 113

12 49 41 90

13 43 44 87

14 58 46 104

15 56 45 101

16 61 55 116

17 52 58 110

18 51 49 100

19 60 54 114

20 86 52 138

21 59 40 99

22 50 47 97

23 46 30 76

24 54 42 96

25 49 42 91

26 55 44 99

27 53 40 93

28 63 47 110

29 57 59 116

30 58 52 110

31 51 46 97

32 39 41 80

33 43 37 80

34 43 43 86

35 43 42 85

36 31 46 77

37 41 32 73

38 40 58 98

39 53 49 102

40 41 47 88

41 45 55 100

42 58 57 115



43 62 39 101

44 52 54 106

45 65 62 127

46 71 57 128

47 72 63 135

48 68 64 132

49 55 54 109

50 66 47 113

51 76 73 149

52 70 79 149

53 86 66 152

54 78 76 154

55 72 56 128

56 71 49 120

57 76 66 142

58 69 56 125

59 70 82 152

60 61 58 119

61 57 53 110

62 62 62 124

63 72 69 141

64 61 68 129

65 55 58 113

66 75 56 131

67 74 84 158

68 75 70 145

69 54 68 122

70 65 71 136

71 85 68 153

72 81 75 156

73 74 77 151

74 75 73 148

75 75 78 153

76 88 71 159

77 43 56 99

78 45 41 86

79 39 53 92

80 41 43 84

81 32 47 79

82 20 53 73

83 48 29 77

84 35 28 63

85 27 35 62

86 15 21 36

87 26 30 56

88 13 17 30

89 16 14 30

90 12 16 28

91 5 6 11

92 4 21 25

93 6 9 15

94 0 9 9

95 6 12 18

96 1 2 3

97 1 4 5

98 2 2 4



99 0 2 2

100+ 0 4 4

Summa 4 951 4 755 9 706
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 Kommunfullmäktige 

 

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 juli 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för 2019 och överlämnar den till 

kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunerna minst en gång per år upprätta en 

delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för 

utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat.  

Resultatet för perioden uppgår till -2, 3 mnkr (+3,1 mnkr) vilket är 5,4 mnkr 

sämre än förra årets delårsresultat. Resultatet då var baserat på perioden januari 

– juni. Omräknat till sju månader motsvarar resultatet 2018 cirka +3,6 mnkr.  

Prognosen för helåret 2019 är -12,4 mnkr (+8,7 mnkr). I prognosen för 2018 

var då inräknat en intrångsersättning från Naturvårdsverket om 6,9 mnkr.  

Prognosen för 2019 fördelas enligt följande 

Budgeterat resultat +1,9 mnkr 
Kommunstyrelsen -1,8 mnkr 
Servicenämnden -0,7 mnkr 
Kultur- och utbildningsnämnden -1,0 mnkr 
Socialnämnden -10,8 mnkr 
Summa -12,4 mnkr 
     

Underskottet för kommunstyrelsen beror huvudsakligen på avgångsvederlag 

som i sin helhet kostnadsförts under 2019. Underskottet för servicenämnden 

beror huvudsakligen på vinterväghållning och driftskostnader för Stora Vallas 

planer. Underskottet för kultur- och utbildningsnämnden beror huvudsakligen 

på förskoleverksamhet och skolskjutsar. Underskottet för socialnämnden beror 

huvudsakligen på institutionsplaceringar.  

Investeringarna uppgår till 13,9 mnkr. Investeringsbudgeten för året uppgår till 

60,7 mnkr inklusive sporthallen om 30 mnkr samt VA och renhållning. I ett 

ärende till kommunfullmäktige finns begäran att även flytta över 19,4 mnkr från 

budget 2018 till 2019. Ärendet har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige.  
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I delårsrapporten finns en redogörelse för verksamhetens måluppfyllelse för de 

prioriterade målområden attraktivitet, kvalitet i verksamhet och service samt 

integration. För samtliga tre områden är målet delvis uppfyllt. För delområde 

attraktivitet och integration är trenden positiv och för delområde kvalitet i 

verksamhet och service visar trenden en stabil utveckling framåt.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-03 

Delårsrapport januari – juli 2019 

Verksamhetens måluppfyllelse med målmatris delår 2019 

 

Per Nordin 

Ekonomichef 

 

 

 

Beslut ska skickas till 
Revisionen 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningschefer 
 



 

 

 

 

 

Delårsrapport  
Januari – juli 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnr: KS 00131-2019 

 

 



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se 
E-post 

kommun@degerfors.se 
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

Degerfors kommun 
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Herrgårdsgatan 37, Degerfors 

Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

Innehåll 
Förvaltningsberättelse ............................................................................................................................ 3 

Sammanfattning .................................................................................................................................. 3 

Viktiga händelser under året ............................................................................................................. 3 

Periodens resultat ............................................................................................................................... 4 

Prognos ........................................................................................................................................... 4 

Budget ............................................................................................................................................. 5 

Balanskrav ....................................................................................................................................... 5 

Kommunala bolag .............................................................................................................................. 6 

Investeringar ....................................................................................................................................... 6 

Prognos ........................................................................................................................................... 7 

Finansiella mål enligt budget 2019 och plan 2020 – 2021 ............................................................ 8 

Befolkning, arbete och näringsliv .................................................................................................... 9 

Omvärldsanalys .................................................................................................................................. 9 

Framtid .............................................................................................................................................. 10 

Finansiell analys ................................................................................................................................ 10 

Resultat .......................................................................................................................................... 11 

Kapacitet ....................................................................................................................................... 13 

Risk ................................................................................................................................................ 14 

Kontroll ......................................................................................................................................... 16 

Återrapportering av Finanspolicy .............................................................................................. 16 

Samlad bedömning utifrån finansiell analys ............................................................................. 16 

Personalekonomisk redovisning .................................................................................................... 17 

Bakgrund ....................................................................................................................................... 17 

Personal- och kompetensförsörjning ........................................................................................ 17 

Hälsosamt arbetsliv ..................................................................................................................... 17 

Personalöversikt ........................................................................................................................... 18 

Sjukfrånvaro ................................................................................................................................. 18 

Verksamhetens måluppfyllelse ....................................................................................................... 20 

Målredovisning delår 2019 ......................................................................................................... 20 

Attraktivitet ................................................................................................................................... 21 

Kvalitet i verksamhet och service.............................................................................................. 22 

Integration .................................................................................................................................... 23 



Degerfors kommun 
Datum 

2019-08-01 
  

  
Sida 

2(51) 

 

 

Framtidsfokus .............................................................................................................................. 24 

Ekonomisk redovisning ....................................................................................................................... 25 

Resultaträkning ................................................................................................................................. 25 

Balansräkning .................................................................................................................................... 26 

Kassaflödesanalys ............................................................................................................................. 27 

Driftsuppföljning och prognos ...................................................................................................... 28 

Investeringsuppföljning ................................................................................................................... 28 

Noter .................................................................................................................................................. 29 

Redovisningsprinciper ..................................................................................................................... 33 

Begreppsförklaringar ....................................................................................................................... 35 

Verksamhetsberättelser ........................................................................................................................ 38 

Kommunstyrelsen ............................................................................................................................ 38 

Bygg- och miljönämnden ................................................................................................................ 39 

Servicenämnden ............................................................................................................................... 40 

Kultur- och utbildningsnämnden .................................................................................................. 41 

Socialnämnden .................................................................................................................................. 42 

Gymnasienämnden .......................................................................................................................... 43 

Folkhälsonämnden ........................................................................................................................... 44 

Överförmyndarnämnden ................................................................................................................ 45 

Bergslagens räddningstjänst ............................................................................................................ 46 

Degerfors bolagskoncern .................................................................................................................... 48 

Degerforsbolagen AB ...................................................................................................................... 48 

Degerforsbyggen AB ....................................................................................................................... 48 

Degerfors Industrihus AB .............................................................................................................. 49 

Degerfors Energi AB ....................................................................................................................... 50 

 

  



Degerfors kommun 
Datum 

2019-08-01 
  

  
Sida 

3(51) 

 

 

 

Förvaltningsberättelse 

 

Sammanfattning 

Resultat för perioden uppgår till -2,4 mnkr och en prognos för helåret om -12,4 mnkr. 
Förvaltningarna visar samtliga underskott med socialförvaltningen underskott om 10,8 mnkr 
som högst.  
 
De kommunala bolagen visar en sammanlagd prognos om ett överskott om 17,2 mnkr.  
 
Kommunens investeringar har under perioden uppgått till 13,9 mnkr.  
 
 

Viktiga händelser under året   

Nämndernas stora utmaning är arbetet med att anpassa kostnaderna inom de kommunala 
verksamheterna utan att försämra kvalitén. De senaste skatteunderlagsprognoserna visar att 
kostnaderna stiger mer än intäkterna. 
 
Förstudie och projektering av nytt vattenverk är klart och nu pågår arbetet med 
upphandlingen som beräknas vara klar under slutet av 2019. 
 
Servicenämnden har ett uppdrag att arbeta vidare med planerna att komplettera Stora 
Vallaområdet med en fullstor träningshall. Anledningen är att det är ont om träningstider på 
fullstor plan.  
 
Inom kommunstyrelsen har arbetet under året varit att tillsatta ett flertal vakanta tjänster. Strax 
före semestern var samtliga tjänster tillsatta.  
 
Inom socialnämnden har man arbetat med chefsorganisationen samt heltidsprojektet.  
 
Frågan om ombyggnad av torget förs med berörda parter och fortsätter under hösten. 
 
Inom förvaltningarna sker arbete med friskvårdsbidrag från och med 1 januari 2019, 
utbildningar inom barnkonventionen, musikskolan har blivit kulturskola, porten till 
Fasaskogen har invigts, första spadtaget har tagits till det första gemensamma köket för 
förskolor i Degerfors och Karlskoga, kommunen har gått med i Business Region Örebro samt 
att kommunen inrättat en bemanningsenhet som tar hand om vikarieanskaffning inom 
socialförvaltningen.  
 
Kommande händelser är bland annat att arbeta med ett nytt intranät, heltidsanställning som 
norm införs på socialförvaltningen samt digitalisering av flera e-tjänster.   
 
 



Degerfors kommun 
Datum 

2019-08-01 
  

  
Sida 

4(51) 

 

 

Periodens resultat 

Resultatet för perioden uppgår till -2,4 mnkr (+3,1 mnkr) vilket är sämre än förra årets 
delårsresultat. Den största enskilda posten socialförvaltningens underskott om 10,8 mnkr i 
årsprognos. Underskottet hänförs till en kraftig ökning av institutionsplaceringar.  
 
Vid jämförelse med delårsrapporten 2018 (januari – juni) avser årets delårsrapport perioden 
januari – juli. Ändringen av period för delårsrapporten föranleds av att kommunallagen 
ändrats så att kommunstyrelsen inom två månader ska överlämna delårsrapporten till 
fullmäktige och revisorerna. Jämförelsesiffrorna för 2018 har inte räknats om då 
periodiseringar och övriga poster svårligen i efterhand kan justeras och att värdet av den 
information som en sådan omräkning ger inte står i rimlig proportion till kostnaden för att ta 
fram informationen. Läsaren av delårsrapporten bör därför tänka på att delårsrapporten i år 
omfattar sju månader. 
 

Prognos 

Helårsprognosen för kommunens resultat visar på ett underskott om 12,4 mnkr. Den största 

förändringen i resultatet är socialförvaltningens underskott om 10,8 mnkr. Underskottet 

hänförs till en kraftig ökning av institutionsplaceringar.  

 

Samtliga nämnder prognostiserar ett underskott under 2019. Enligt budget 2019 är målet ett 
överskott om 1,9 mnkr. Nämndernas underskott medför då ett samlat underskott om 12,4 
mnkr.  
 
Budgeterat resultat +1,9 mnkr 
Kommunstyrelsen -1,8 mnkr 
Servicenämnden -0,7 mnkr 
Kultur- och utbildningsnämnden -1,0 mnkr 
Socialnämnden -10,8 mnkr 
Underskott -12,4 mnkr 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens prognos om underskott hänförs huvudsakligen till avgångsvederlag som 
kostnadsförts i sin helhet under 2019. Kostnaden för gymnasienämnden hanteras inom 
kommunstyrelsen budget. Gymnasienämnden flaggar i sin prognos för att underskottet för 
Degerfors del kan blir 2,3 mnkr. Gymnasienämnden skriver att det råder prognososäkerhet 
avseende verkställande av planerade åtgärder, höstens programintag, utvecklingen av 
asylintäkterna och utgången för överklagande av prisbeslut från två fristående enheter.  
Kommunstyrelsens underskott för helåret 2019 kan därför bli större än liggande prognos om 
ett underskott om 1,8 mnkr.  
 
 
Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden har en budget om 129 tkr. Efter arvoden, ersättningar och 
utbildningar ligger prognosen på ett underskott om 19 tkr.  
 
Servicenämnden 
Servicenämndens årsprognos för skattekollektivet är ett minusresultat om 700 tkr. För 

avgiftskollektivet prognostiserar renhållningsverksamheten ett nollresultat och för vatten- och 
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avloppsverksamheten finns ett budgeterat nollresultat vid årets början. Beroende på vilka 

investeringar som genomförs under året kan det komma att påverka årsprognosen. 

 

Upphandling av vattenverk i Degerfors pågår. Nybyggnationen kommer att medföra att en 

ökning av VA-taxan blir nödvändig under 2020. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden ser i dagsläget ett underskott på helår uppgående till ca 1 
mnkr. Underskottet härrör främst från förskoleverksamheten, men också till 
skolskjutskostnader och en osäkerhet kring semesterlöneskulden. Dessutom har en ny 
förskoleklass och fritidshemsavdelning startats upp på Strömtorpsskolan på grund av ett stort 
antal nya elever som budget inte erhållits för. Statsbidragen är en osäkerhetsfaktor. Ökade 
kostnader för verksamhetsresor har uppstått i och med den nya timplanen som innebär att 
elever i årskurs 6 ska ha möjlighet att läsa främmande språk. 
 
Med hänvisning till de uppräknade faktorerna är prognosen ytterst osäker, framför allt med 
hänvisning till statsbidragen som är osäkra in i det sista. 
 
Socialnämnden 
Socialnämndens årsprognos beräknas till ett underskott om 10 865 tkr. Största delen av 

underskotten avser institutionsplaceringar. Där arbetar förvaltningen med att bygga upp en 

öppenvård och arbeta förebyggande för att bryta trenden och fånga upp personer i ett tidigare 

skede. Inom vård och omsorg är det prognostiserat ett underskott vilket beror på särskilda 

ärenden inom Särskild boende (SÄBO) och hemtjänsten. I en långsiktig planering behöver 

vidare arbete ske för att säkerställa kostnadseffektiva alternativ i förhållande till behov. 

 

Budget 

I förhållande till beslutade driftramar för 2019 har ingen tilläggsbudgetering skett under året.  

 

Balanskrav   
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Lagen anger också 
ett så kallat balanskrav som innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Enligt 
huvudregeln ska ett underskott återhämtas inom en treårsperiod efter att underskottet 
uppkom. Vid avstämning av balanskravet ska det redovisade resultatet enligt huvudregeln 
rensas från realisationsvinster men inte från realisationsförluster.  
 

 
 

Resultatprognos (tkr) -12 441

Realisationsvinster 0

Realisationsförluster 0

Orealiserad vinst och förlust i värdepapper 0

Återföring av orealiserad vinst och förlust i värdepapper 0

Resultat efter balanskravsjustering -12 441

Förändring av resultatutjämningsreserv   1) 0

Balanskravsresultat -12 441

   1) Degerfors kommun har ingen resultatutjämninsreserv
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Bedömningen av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen 2019 är att intäkterna är lägre 
än kostnaderna och att kommunen behöver återhämta underskottet inom tre år. Dessa 
besparingskrav kommer då utöver de förväntade besparingarna i budget 2020 med plan för 
2021 och 2022 som ska beslutas under hösten 2019. Kommunen har de senaste åren haft 
enskilda nämnder som visat underskott, men kommunen som helhet har visat ett positivt 
resultat. Kommunallagens regelverk om underskott har därför inte behövt tillämpas tidigare.   
 

Det är därför viktigt att nämnderna analyserar resultatet och vidtar de åtgärder som behövs för att se 

till att nämnderna visar ett positivt resultat.  

 

Kommunala bolag  

En sammanställning av bolagens utfall och prognoser. Mer detaljer framgår av bolagens 

rapporter under rubriken Degerfors bolagskoncern.  

 

Observera att bolagens resultat är per 2019-06-30.  

 

Investeringar 

En växande befolkning och demografiska förutsättningar har de senaste åren medfört ett ökat 

investeringsbehov, en trend som förstärks ytterligare med exempelvis planerad investering i 

nytt vattenverk och önskemål om att bygga en ny sporthall. Investeringsbudgeten för året 

uppgår till 60,7 mnkr inklusive sporthallen om 30 mnkr samt VA och renhållning. I ett ärende 

till kommunfullmäktige finns begäran att även flytta över 19,4 mnkr från budget 2018 till 

2019. Ärendet har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige.   

 

Inom det skattefinansierade området är de största enskilda posterna i investeringsbudgeten 

asfaltering och investeringar i fastigheter. Inom det avgiftsfinansierade området är de största 

enskilda posterna i investeringsbudgeten utbyte av VA-ledningar och inköp av 

renhållningsfordon.  

 

Totalt sett har investeringar under perioden skett med 13,9 mnkr. De största posterna i den 

skattefinansierade delen avser ombyggnation av Sveagatan och investeringar i 

fritidsanläggningar. De största posterna i den avgiftsfinansierade delen avser avlopp i 

Ängebäck och inköp av renhållningsfordon.     

(Belopp i tkr) Utfall Prognos

Degerforsbolagen AB 382 778

Degerfors Energi AB 7 419 12 560

Degerforsbyggen AB 3 427 4 106

Degerfors Industrihus AB 126 -208

Summa 11 354 17 236
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Prognos 

Kommunstyrelsen 

Inom kommunstyrelsen har ännu inga investeringar gjorts, men man planerar att köpa in en 

drönare som flera förvaltningar kan använda. En del av kommunstyrelsens investeringsbudget 

är avsatt för oförutsedda investeringsutgifter. Inom kommunstyrelsen finns även budget för 

investeringar avseende folkhälsonämnden som är gemensam med Karlskoga kommun. 

 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden har ingen investeringsbudget.  

 

Servicenämnden 

Årets investeringsbudget för 2019 uppgår till 6,012 mnkr för skattekollektivet och 12,195 

mnkr för avgiftskollektivet. Servicenämnden har begärt hos kommunfullmäktige att föra över 

totalt 15,024 mnkr mnkr för de investeringsprojekt som inte färdigställdes under 2018 till 

2019, skattekollektiv 1,535 mnkr och avgiftskollektiv 13,489 mnkr.  

 

Utredning om nytt vattenverk är klar och en första kostnadskalkyl uppgår till cirka 40 mnkr. 

Planändring är klar och även projektering med förfrågningsunderlag. Projektet är ute på 

upphandling och byggnationen beräknas starta under 2019 under förutsättning av 

kommunfullmäktige beslutar om det. De ökade kostnaderna inklusive kapitalkostnader för 

nybyggnation av vattenverk kommer att medföra en höjd taxa under 2020. Utbyggnaden av 

avlopp är klart och finansieras genom ombudgetering inom befintlig investeringsbudget. 

Inom renhållningsverksamheten har en begagnad lastbil inköpts och en ny sidolastande sopbil 
är upphandlad och levereras under januari – mars 2020. Ombudgetering till 2020 görs från 
årets budget. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden följer sin investeringsplan för året. Många projekt ligger ute 

för offert och kommer att genomföras under hösten. 

 
Socialnämnden 
Socialnämndens investeringsbudget 2019 uppgår till 5 733 tkr. Nämnden ser att vissa projekt 
kommer överstiga budget och det avser speciellt ombyggnation av lokaler till hemtjänsten på 
Sveagatan 3. Inom vård och omsorg finns en budget om 300 tkr som är prognostiserat ett 

Utfall Budget Överförd Total Prognos Avvikelse

(Belopp i tkr) 2019-07-31 2019 budget  1) budget 2019 2019

Kommunstyrelsen 0 2 700 0 2 700 2 700 0

Servicenämnden, skattefinansiering 3 341 36 012 1 535 37 547 37 602 -55

Servicenämnden, VA 4 143 8 145 13 489 21 634 20 837 797

Servicenämnden, Renhållning 1 595 4 050 0 4 050 1 595 2 455

Kultur- och utbildningsnämnden 630 8 100 410 8 510 8 510 0

Socialnämnden 4 217 1 710 4 023 5 733 5 733 0

Summa 13 927 60 717 19 457 80 174 76 977 3 197

   1) Förslag till överföring av budget till KF 2019-09-30
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överskott och istället då ett underskott inom utrustning för Sveagatan 3 inom vård och 
omsorg. Prognosen på helår är att dessa tar ut varandra. Investeringsbudgeten för 
heltidsprojektet följde inte med i 2019 års budget. Dock ser nämnden att andra investeringar 
inte kommer utnyttjas under 2019 vilket kommer i sin helhet ge ett överskott i 
investeringsbudgeten. 
 
 

Finansiella mål enligt budget 2019 och plan 2020 – 2021  

1. Kommunens resultat ska under perioden uppgå till minst nedanstående nivå  

2019 2,7 mnkr (0,5 %) 

2020 5,9 mnkr (1 %) 

2021 6,0 mnkr (1 %) 

 

Prognosen är att kommunen inte kommer att nå målet 2019.  

   

2. Ingen nyupplåning ska ske under mandatperioden för de objekt som finns upptagna i 

investeringsbudgeten, exklusive nybyggnation av vattenverk i Degerfors. 

 

Prognosen är att den likvida situationen är ansträngd. Det är troligt att kommunen 

måste ta lån under året för att finansiera investeringar.   

 

3. Under mandatperioden 2019 – 2022 uppgår den samlade investeringsnivån till högst 

105 mnkr, exklusive nybyggnation av vattenverk i Degerfors. 

 

Prognosen är tidig eftersom 2019 är första året under mandatperioden. Men enligt 

budget för 2019 – 2021 bedöms investeringsnivån att hållas.    

  

4. Soliditeten har de senaste åren sjunkit till under 30 %. Vid slutet av 2019 ska 

soliditeten uppgå till minst 30 %. 

 

Prognosen är att målet inte kan uppnås för helåret. 

     

5. Skattesatsen skall vara oförändrad under perioden, det vill säga uppgå till 22,30 kr. 

 

Prognosen visar att det är ett ansträngt ekonomiskt läge, men inget beslut har fattats 

om en ändring av skattesatsen.   

   

6. Övergripande verksamhetsmål: Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens 

omfattning 

 

Prognosen är att målet inte kommer att uppnås då nämndernas sammantaget visar 

prognoser om underskott.   

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att många av målen inte nås eller svårligen kan nås. 

Förutsättningar föreligger inte för att beskriva att kommunen har god ekonomisk hushållning.  
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Befolkning, arbete och näringsliv 

Degerfors kommun har de senaste åren haft en positiv befolkningstillväxt och befolkningen 

uppgick vid utgången av 2018 till 9 665 (9 668) personer. Fram till och med juni 2019 har en 

ökning skett med 41 personer till 9 706 personer. 

 
 
Orderingången är fortsatt hög bland våra industriföretag om än en viss avmattning kan 
skönjas. Detsamma gäller bygg- och anläggningsföretagen. En gemensam faktor är fortsatt 
stora svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare. 
 
Vakansgraden bland våra industrilokaler är fortsatt mycket låg och Degerfors Industrihus har 
under våren köpt två markområden på Högbergstorps industriområde för eventuella 
etableringar. 
 
I februari stod Degerfors kommun värd för Östra Värmlands näringslivsdag. Vi välkomnade 
omkring 150 företagare och kommunrepresentanter från de fem kommunerna i Östra 
Värmland. 
 
Under våren har näringslivskontoret arrangerat nio företagarträffar. Tillsammans med 
kommunstyrelsens ordförande har ett företagsbesök genomförts och vi har själva besökt 
omkring 10 företag. 

 

Omvärldsanalys 

I Ekonomirapporten i maj skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att kommunerna 

och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade 

trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har 

utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och 

markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka perioden går 

mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga.   

Den viktigaste intäktskällan för kommuner och regioner är skatt på arbetsinkomster, som i 

hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit 

stark under ett antal år, men nu ser vi många tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar 

mattas av. Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra i år och högkonjunkturen går mot sitt 

slut nästa år, med en svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som 

följd. Det påverkar skatteunderlaget, som under ett antal år ökat med 4–5 procent per år, trots 

låga pris- och löneökningar. De närmaste åren beräknas skatteunderlaget i stället öka med 3–3 

½ procent per år. 

Den svaga produktivitetsökning vi sett sedan finanskrisen 2008 antas fortsätta. Vi räknar med 

att BNP-tillväxten i Sverige faller till 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. 

Svaghetstecknen är många för den globala handeln och vi ser dämpade tillväxtutsikter, inte 

Befolkning 2015 2016 2017 2018 juni 2019

Antal invånare 9 543 9 609 9 668 9 665 9 706

Förändring mot förra året, antal 66 59 -3 41

Förändring mot förra året, % 0,7% 0,6% 0,0% 0,4%
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minst i Tyskland i år, vilket har stor betydelse för den europeiska ekonomin. I vår prognos är 

det dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 

2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Det är framförallt sjunkande 

bostadsinvesteringar och en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet som 

bidrar till dämpningen. 

Kommunernas preliminära resultat för 2018 uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax över 

2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn, och 10 miljarder sämre än 

2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2022, i kombination med fortsatt stora 

behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. Vi räknar med en dämpad 

kostnadsökningstakt de närmaste åren, bland annat som en följd av att kostnaderna fortsätter 

minska efter 2015 års flyktingsituation. För att kunna öka resurserna till verksamheterna i takt 

med demografin, och nå ett resultat på endast 1 procent av skatter och generella statsbidrag, 

krävs budgetförstärkande åtgärder på 24 miljarder år 2022 (eller drygt 0,7 procent av 

bruttokostnaderna årligen). 

 

Framtid 

Under våren 2019 har arbetet med budget 2020 – 2022 påbörjats. Ekonomiskt sett står 

kommunen inför utmaningar att anpassa verksamheterna i förhållande till intäkterna för de 

kommande åren. Beslut om budget avseende ramar och investeringar kommer att fattas i 

november 2019.  

Resultatet för helåret 2019 prognosticeras i denna rapport till ett underskott om 12,4 mnkr. 

Enligt 11 kap § 12 kommunallagen (2017:725) ska ett underskott regleras under de närmast 

följande tre åren och där fullmäktigt ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Om 

underskottet kvarstår i årsredovisningen innebär det alltså ytterligare påfrestningar i budgeten 

för 2020 – 2022.   

För att kommunen ska nå resultatmålet för 2020 och 2021 om minst 1 % av skatteintäkter och 
generella bidrag krävs, med de förutsättningar som ligger nu, stora anpassningar av 
nettokostnaderna i budgetarbetet inför 2020 – 2022. Det innebär att det kommer ställas stora 
krav på nämnder och organisationen framöver. 
 
 

Finansiell analys 

Modellen för finansiell analys bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt 
perspektiv, nämligen det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållandena samt 
kontrollen över den finansiella utvecklingen.  
 

Resultat – där resultatet kartläggs och utvecklingen av intäkter och kostnader bedöms.  
Kapacitet – som visar vilken förmåga kommunen har på lång sikt att klara sina åtaganden.  
Risk – som beskriver hur kommunens finansiella situation ser ut.  
Kontroll – där följsamhet mot budget och prognossäkerhet är mått på kontroll.  
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Resultat 

 

 
 
Beloppen för 2018 är omräknade till 7 månader för jämförelse med 2019. 
 

Nettokostnadsandel visar hur stor andel av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag som verksamhetens nettokostnader, avskrivningar med mera tar i anspråk. 
Nettokostnadsandelen ska spegla dels hur kommunen kan finansiera sina löpande kostnader 
med löpande intäkter, dels hur kommunens balans mellan löpande kostnader och löpande 
intäkter har utvecklats över tiden. Om nyckeltalet överstiger 100 procent innebär det att 
kostnaderna överstiger intäkterna. En sådan obalans innebär att det egna kapitalet minskar, 
och om kommunens tillgångar samtidigt ökar, ökar också kommunens skuldsättning. Detta 
innebär i sin tur att kommunens finansiella kostnader under de kommande åren kommer att 
öka och att det blivit mindre kvar av intäkterna som kan användas till att bedriva verksamhet. 

 
 
Analys: det framgår att verksamheternas nettokostnader, avskrivningar mm under de senaste 
åren tagit en allt större andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag och för att under 
period januari – juli 2019 överstiga dem. Resultatet för 2018 hade också visas negativt värde 
om inte intrångsersättningen för Lidetorpsmon om 6,9 mnkr tillkommit.   
 
 

 
 
Analys: det framgår att verksamhetens nettokostnad ökar mer än skatteintäkterna och de 
generella statsbidragen.  

Förändringar av kostnader och intäkter Delår % förändring

Förändring mellan delår 2018 och 2019 2019 delår 2018-2019

Verksamhetens intäkter 97 795 -5%

Verksamhetens kostnader 420 076 0%

Avskrivningar 15 717 1%

Skatteintäkter 253 501 2%

Generella statsbidrag 81 379 5%

Finansnetto 743 -43%

Juli

Nettokostnadsutvecklingen 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter och kostnader 93,9% 95,2% 94,7% 96,2%

Avskrivningar 4,9% 4,7% 4,9% 4,7%

Finansnetto -0,1% -0,1% 0,2% 0,2%

Totala kostnader och intäkter 99,0% 100,0% 99,4% 100,7%

Resultat 1,0% 0,0% 0,6% -0,7%

Skatter och nettokostnadsutveckling 2016 2017 2018

Skatteintäkter, tkr 406 186 418 802 426 012

Generella statsbidrag och utjämningar, tkr 126 285 131 145 133 299

Summa skatt och bidrag, tkr 532 471 549 947 559 311

Skatteintäkter, ökning från föregående år 3,1% 1,7%

Generella bidrag, ökning från föregående år 3,8% 1,6%

Summa skatt och bidrag, ökning från föregående år 3,3% 1,7%

Verksamhetens nettokostnad, tkr 526 372 549 245 557 498

Verksamhetens nettokostnad, ökning från föregående år 4,3% 2,8%

Kostnadsökning jämfört med skatter och bidrag 1,1% 1,1%
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Beloppen för 2018 är omräknade till 7 månader för jämförelse med 2019. 
 
Självfinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar mäter hur stor andel av årets 
nettoinvesteringar som kan finansieras med internt tillförda medel. En hög 
självfinansieringsgrad innebär en liten eller ingen ökning av låneskulden, vilket förbättrar eller 
bibehåller det finansiella handlingsutrymmet. Självfinansieringsgraden beräknas genom att 
pensionsskuldens förändring och avskrivningar läggs till resultat, eftersom dessa poster 
hanteras som kostnader i redovisningen men ingen utbetalning sker. Detta resultat sätt sedan i 
relation till årets nettoinvesteringar. 

 
 
Analys: det framgår att självfinansieringsgraden sjunker vilket medför att en större andel av 
investeringarna så småningom måste finansieras via lån. Prognosen för helåret 2019 visar att 
en stor andel måste finansieras med lån under förutsättning att alla investeringar genomförs 
under 2019. 
 
 
Ett av två sätt som används för att analysera investeringsutvecklingen över tid är årets 
nettoinvesteringar relaterat till verksamhetens kostnader. Detta nyckeltal ger en bättre bild av 
investeringsvolymens utveckling än den man får om man bara studerar de faktiska 
investeringarna över tiden. Anledningen är att de flesta kommuner med tiden ökar sin 
verksamhet, vilket innebär att det krävs en större investeringsvolym för att bedriva 
verksamheten på ett rationellt sätt. Genom att relatera investeringarna till verksamhetens 
kostnader kan man lättare avgöra om årets investeringsvolym i realiteten är högre än 
föregående års. 
 
Det andra sättet är årets nettoinvesteringar relaterade till årets avskrivningar. Om nyckeltalet 
blir mindre än 100 procent innebär det i teorin att kommunen inte klarar att reinvestera sina 
anläggningstillgångar. Ett eller några enstaka år med siffror under 100 procent behöver inte 
innebära några problem, men en långvarig låg reinvesteringsgrad kan innebära 
kapitalförstöring.  

Delår Delår

Skatter och nettokostnadsutveckling 2018 2019

Skatteintäkter, tkr 248 484 253 501

Generella statsbidrag och utjämningar, tkr 77 709 81 379

Summa skatt och bidrag, tkr 326 193 334 880

Skatteintäkter, ökning från föregående år 2,0%

Generella bidrag, ökning från föregående år 4,7%

Summa skatt och bidrag, ökning från föregående år 2,7%

Verksamhetens nettokostnad, tkr 331 840 337 998

Verksamhetens nettokostnad, ökning från föregående år 3,9%

Kostnadsökning jämfört med skatter och bidrag 1,3%

Juli Prognos

Självfinansieringsgrad av investeringar 2016 2017 2018 2019 2019

Nettoinvesteringar 26 373 22 253 23 295 13 927 76 977

Internt tillförda medel 37 325 27 177 30 301 15 384 15 908

Självfinansieringsgrad 141,5% 122,1% 130,1% 110,5% 20,7%
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Analys: det framgår av båda måtten att investeringarna sedan 2017 hållits på en ganska låg nivå 
i förhållande till både verksamhetens kostnader och avskrivningar.  
 
 
Enligt kommunallagen ska en kommun alltid ha högre intäkter än kostnader. Om kommunen 
har nollresultat år efter år urholkar det kommunens eget kapital. Ett positivt ekonomiskt 
resultat ger möjligheter att långsiktigt finansiera investeringar, uppfylla pensionsåtaganden, 
klara av konjunktursvängningar och ha resurser för utveckling och investeringar. 
 
Ett nyckeltal som används i analysen är kommunens resultat i förhållande till det egna 
kapitalet. Årets resultat visar hur det egna kapitalet har bevarats eller tagits i anspråk under året 
och resultatutvecklingen under en flerårsperiod visar om det finns en kapitalförbrukande eller 
kapitaluppbyggande trend eller om resultatet är i balans. Om tillgångarna ökar räcker det inte 
med ett nollresultat, eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då blir mindre. 
Kapitalkostnaderna kommer då att öka. En oförändrad soliditet innebär att det egna kapitalet 
och tillgångarna utvecklas i samma takt och den finansiella balansen är då oförändrad. 

 
 
Analys: det framgår att resultatet de senaste åren varit lågt. 
 
 

Kapacitet 

 

För att visa en kommuns kapacitet använder man uttrycket soliditet. Soliditeten visar det egna 
kapitalet i förhållande till balansomslutningen. Soliditet är ett mått på kommunens finansiella 
styrka och anger hur stor del av tillgångarna som kommunen finansierat med skattemedel, det 
vill säga med egna pengar istället för lån. Hur soliditeten utvecklas beror dels på hur resultatet 
utvecklas, dels på ökningen av tillgångar och hur kommunen finansierat ökningen. Hög 
soliditet innebär låg skuldsättning, vilket i sin tur ger låga räntekostnader. 
   
Den del av balansomslutningen som finansierats med annat än eget kapital benämns 
skuldsättningsgrad. Denna uppdelning är intressant när kommunens kortsiktiga och 
långsiktiga betalningsberedskap ska analyseras. En ökad kortfristig skuldsättning påverkar 
likviditeten negativt eftersom betalningsberedskapen försämras. En ökad långfristig 
skuldsättning är inte lika allvarlig på kort sikt, men innebär att kommunens långsiktiga 
betalningsberedskap försvagas.  
 
 
 

Juli

Investeringsvolym 2016 2017 2018 2019

Nettoinvesteringar/verksamhetens kostnader 3,9% 3,2% 3,2% 3,3%

Nettoinvesteringar/avskrivningar 100,1% 85,8% 84,4% 88,6%

Juli

Årets resultat 2016 2017 2018 2019

Årets resultat 5 568 31 3 201 -2 375

Årets resultat/eget kapital 4,3% 0,0% 2,4% -1,8%

Årets resultat/skatteintäkter och generella bidrag 1,0% 0,0% 0,6% -0,7%
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Analys: soliditeten ligger på en låg nivå.  
 
 
När kapaciteten analyseras är också möjligheten att öka kommunens intäkter ett viktigt 
nyckeltal. En låg kommunalskatt innebära att kommunens utrymme att på sikt påverka sin 
finansiella situation är större.  

 
 
Analys: som framgår ligger den totala skattesatsen i Degerfors 1,57 kr högre än den 
genomsnittliga skattesatsen i Sverige. I Örebro län (inklusive Degerfors kommun) är den 
genomsnittliga skattesatsen 34,68 kr. Degerfors ligger då 0,34 kr högre än den genomsnittliga 
skattesatsen i Örebro län.  
 
   

Risk 

Risk syftar på hur exponerade kommunen är ur ett finansiellt perspektiv. God ekonomisk 
hushållning innebär att kommunen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem.  
 
När man analyserar risk ur ett kortsiktigt perspektiv är analysen av kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap i form av dess likviditet en viktig del. Ett inflöde av inkomster innebär en 
förstärkning av likviditeten och av motståndskraften mot kortsiktiga svackor i ekonomin. Ett 
utflöde innebär en försvagning av likviditeten och leder till ett ökat lånebehov.   
 
Kassalikviditeten räknas som kassa i förhållande till kortfristiga skulder, huvudsakligen 
leverantörsfakturor och semesterlöneskuld. 
 
Balanslikviditeten räknas som kassa och korta fordringar (omsättningstillgångar) i förhållande 
till kortfristiga skulder. 
 
Rörelsekapital räknas som skillnaden i tkr mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder.  

Juli

Soliditet 2016 2017 2018 2019

Soliditet 27,1% 27,1% 29,4% 32,9%

Juli

Skuldsättningsgrad 2016 2017 2018 2019

Skuldsättningsgrad 72,9% 72,9% 70,6% 67,1%

Juli

Kommunalskatt 2016 2017 2018 2019

Kommunal skattesats 22,30 22,30 22,30 22,30

Landstingsskatt, begravningsavg., kyrkoskatt 12,72 12,72 12,72 12,72

Totala skattesatsen 35,02 35,02 35,02 35,02

Genomsnittlig kommunal skattesats 33,34 33,37 33,36 33,45

Skillnad 1,68 1,65 1,66 1,57
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Analys: kassalikviditeten och balanslikviditeten är låga och sjunkande. 
 
 
Man analyserar även ränte- och valutarisken. I takt med att låneskulden för de flesta 
kommuner har ökat och medfört ökade finansiella kostnader har det blivit viktigt att analysera 
hur förändringar på den finansiella marknaden kan påverka kommunens finansiella situation. 
Analys av ränte- och valutakänslighet sker utifrån ränterisk, räntebindningstid samt valutarisk. 
Med ränterisk avses hur mycket kommunens räntekostnader ökar eller minska om räntan 
förändra med en procent på årsbasis. Med räntebindningstid avses den tidsperiod på viken 
kommunen har bundit sina lån. Med valutarisk avses de risker som är förknippade med 
kommunens eventuella lån i utländsk valuta.  

 
 
Analys: en räntehöjning medför cirka 500 tkr i ökade kostnader. Kommunen har inga lån i 
utländsk valuta.  
 
 
Borgensåtaganden är ett nyckeltal för analys ur ett riskperspektiv. Stora borgensåtaganden kan 
innebära en finansiell risk genom att kommunen tvingas överta lån, eller ge aktieägartillskott 
till ett bolag. När borgensåtaganden studeras är det viktiga att analysera innehållet i 
åtagandena. Stora borgensåtaganden behöver inte alltid betyda större risk om till exempel de 
kommunägda bolagen är lönsamma.  

 
Analys: risken för kommunens borgensåtaganden bedöms som liten. 
 
 
Man kan göra en analys av soliditeten inklusive pensioner intjänade före 1998 (utanför 
balansräkningen). Det ger en bild av kommunens framtida finansiella handlingsutrymme när 
det gäller att möta de alltmer omfattande pensionsutbetalningarna som årligen ska belasta 
resultaträkningen. 
 
 

Juli

Likviditet 2016 2017 2018 2019

Kassalikviditet 24,2% 33,1% 23,1% -3,0%

Balanslikviditet 59,9% 58,8% 55,1% 29,6%

Rörelsekapital -68 032 -73 510 -66 225 -65 034

Juli

Räntor på lån och derivat 2016 2017 2018 2019

Ränterisk om ökning med 1 procentenhet, tkr 536 457 380 498

Räntebindingstid, år 3,60 3,16 2,67 2,30

Genomsnittsränta 1,59% 1,52% 1,71% 1,66%

Utlandslån, tkr 0 0 0 0

Juli

Borgensåtaganden 2016 2017 2018 2019

Egnahem och småhus med bostadsrätt 58 26 26 26

Kommunala bolag 377 500 374 300 377 500 377 500

Övriga borgensåtaganden 2 100 2 100 2 100 2 100

Summa 379 658 376 426 379 626 379 626
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Kontroll 

Kontroll syftar på kommunens förmåga att via ekonomistyrningen upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet och prognossäkerhet är mått som kan använda för 
att bedöma kommunens möjlighet att upprätthålla god ekonomisk hushållning. En kommun 
som har god budgetföljsamhet och god prognossäkerhet borde ha lättare att korrigera 
eventuella svackor i ekonomin både på kort och lång sikt.  

 
 
Analys: kommunen måste förbättra budgetarbete, budgetföljsamhet och prognossäkerhet.  
 

Återrapportering av Finanspolicy 

 
Den senaste återrapporteringen avser 2019-06-30 
 

 
 

Samlad bedömning utifrån finansiell analys 

Den samlade bedömningen är att kommunen inte uppnår god ekonomiska hushållning.  
 
Nettokostnadsutvecklingen visar att kostnaderna överstiger skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Självfinansieringsgraden av investeringar visar att en stor andel måste finansieras 
med lån under förutsättning att alla investeringar genomförs under 2019. Årets resultat håller 
för låg nivå de senaste åren för att långsiktigt bygga en stabil ekonomi. Soliditet och 
kassalikviditet håller för låg nivå och budgetföljdsamheten måste förbättras.  
 

Juli

Pensionsskulden 2016 2017 2018 2019

Pension intjänad före 1998 219 966 215 288 208 729 205 522

Särskild löneskatt på pensione 53 364 52 229 50 637 29 084

Summa pension 273 330 267 517 259 366 234 606

Soliditet inklusive avsättning för pension 17,3% 17,4% 18,7% 20,7%

Juli Prognos

Budgetföljsamhet 2016 2017 2018 2019 2019

Budgeterat resultat 4 310 5 647 5 710 1 924 1 924

Årets resultat 5 568 31 3 201 -2 375 -12 441

Differens 1 258 -5 616 -2 509 -4 299 -14 365

Återrapportering Finanspolicy

Värden 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Aktuell låneskuld, tkr 154 134 154 184 164 284 174 384

Räntebindningstid, år *) 2,30 2,67 3,16 3,60

Kapitalbindningstid, år 1,22 1,21 0,86 0,62

Ränteswappar, tkr 105 000 105 000 105 000 105 000

Över- eller undervärde swap, tkr -7 915 -7 559 -8 939 -10 964

Över- eller undervärde lån, tkr -25 16 81 33

Genomsnittsränta 1,66% 1,71% 1,52% 1,59%

*) Räntebindningstid ska vara mellan 1 och 10 år
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Personalekonomisk redovisning 

 

Bakgrund 

För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare kommer vi arbeta efter målen. 
Vi har även infört Friskvårdsbidraget från januari och hittills har 130 (23 %) av 565 aktiva 
användare nyttjat förmånen minst en gång under innevarande år. 
 
Arbetet med att ta fram intressanta förmåner för att bli en attraktiv arbetsgivare samt 

ledarskapsprogram för att utveckla våra chefer är prioriterade områden. 

 
Mellan januari – juli 2019 uppgick kostnaderna för personal till 231 mnkr (205 mnkr januari – 
juni 2018, 239 mnkr omräknat till sju månader 2018). Ovan resulterar i en reduktion av 
personalkostnader med 3,5 % jämfört med 2018.  
 

Personal- och kompetensförsörjning 

Arbetet med chefsrekrytering inom förvaltningarna pågår och har för avsikt att vara klart i 
september. 
 
Vi har under året som gått påbörjat ett förändringsarbete där chefer och medarbetare ska ha 
tydliga riktlinjer och policys som stärker och medvetandegör vad som förväntas i 
verksamheten och vad man kan bidra med som anställd. Vi har nu genomfört Sunt arbetslivs 
utbildning inom arbetsmiljöområdet för chefer och medarbetare och kommer när den nya 
organisationen är på plats genomföra en uppföljningsutbildning. 

 

Hälsosamt arbetsliv 

Under våren har man tagit fram en ny sjukrutin som testas av de tillsvidareanställda och man 

arbetar mer aktivt med sjukfrånvaro. Det finns fortfarande behov av att utveckla arbetet med 

stödverktygen Adato och KIA samt att kartlägga vilket stöd och egna verktyg cheferna 

behöver för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar på bästa sätt. 

  

Kommunen har avslutat utbildningarna Sunt arbetsliv som varit i omgångar för chefer och 

skyddsombud och man har tagit fram en 1 dagars arbetsmiljöutbildning som ska ses som en 

uppdatering av det man tidigare genomfört. 
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Personalöversikt 

Antal anställda och utveckling av sysselsättningsgrad 
Heltidsprojekt fortlöper med det övergripande syftet att öka andelen medarbetare som arbetar 
heltid och bedrivs sedan augusti 2017 under ledning av Socialchef. 
 

Tillsvidareanställda 2019-07-31 2018-06-30 2017-06-30 

Heltid 440  432 450 

Deltid 249  254 248 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)   - - 

 

Arbetade timmar 
Övertid används vid tillfälliga arbetstoppar och vid exempelvis sjukfrånvaro. Vad 

förändringarna från år till år beror på framgår inte av statistiken. 

 

Antal timmar, tusental (mätperiod jan-juni) 

Antal timmar 
201901 - 
201907 

201801 – 
201806 

201701 – 
201706 

Månadslön  - - 

Timlön  - - 

Fyllnadslön 5 729  7 196 5 902 

Övertid 2 697  2 823 2 480 

Summa  -  - 
 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron beskriver antalet sjukfrånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. 

Den totala sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år trots att 2018 inleddes 

med en ovanligt tuff influensaperiod. Sjukskrivningarna minskar nationellt och Degerfors 

kommun ligger på en genomsnittlig nivå jämfört med landets övriga kommuner.  

Sjukfrånvaro i procent (mätperiod jan-juni)  

Åldersgrupp/kön 
201901 – 
201907 

201801 –
201806 

201701 – 
201706 

Kvinnor     

29 år eller yngre 4,61  4,70 % 4,80 % 

30-49 år 6,29  6,75 % 6,83 % 

50 år eller äldre 7,28  9,33 % 9,35 % 

Totalt kvinnor 6,53  7,82 % 7,83 % 

Män     

29 år eller yngre 1,88  2,76 % 3,33 % 

30-49 år 4,91  6,09 % 7,42 % 

50 år eller äldre 3,92  3,88 % 3,98 % 

Totalt män 3,92  4,57 % 5,31 % 

Totalt samtliga 5,97  7,15 % 7,32 % 
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Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr) av total 
sjukfrånvaro 

 

53%  61 % 65 % 

Andel korttidsfrånvaro (1-14 dgr) av tillgänglig tid   32 % 24 % 
Andel månadsanställda som helt saknar 
sjukfrånvaro 

43% 
 40 % 48 % 

 
Personalomsättning och pensionsavgångar 

Uppgift om pensionsavgångar (genomsnittlig ålder), arbetsbyten med mera saknas för 

närvarande. 
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Verksamhetens måluppfyllelse 

Målredovisning delår 2019 

Degerfors kommuns styrmodell beslutades under hösten 2017 och den beskriver hur 

verksamheten styrs och leds, det vill säga hur det går till att besluta vad som ska utföras. Syftet 

med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i 

verksamheterna, att skattepengar hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och resultat 

uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. 

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen till det dagliga 

arbetet i verksamheterna. 

Planeringen på lång sikt utgår från kommunens vision – En lättbodd kommun med goda och 

hållbara livsvillkor. Visionen uttrycker ett önskat framtida tillstånd och ska vara en ledstjärna för 

kommunens verksamheter och influera andra samhällsaktörer.  

För varje mandatperiod görs en planering där det framgår vad de förtroendevalda har för 

målsättningar och prioriteringar för perioden. 

För 2018-2019 har kommunfullmäktige, utifrån visionen, tre prioriterade målområden med 

fastställda nämndmål för att styra arbetet i nämnder och förvaltningar under perioden. 

Respektive nämndmål har tillhörande indikatorer med utsatta mätvärden och/eller målnivåer 

kopplade till sig. Av nämndmålen görs en mätning över hur väl indikatorn/indikatorerna 

uppfylls i förhållande till den utsatta målnivån. Utifrån den mätningen görs sedan en 

beräkning/bedömning av hur väl målet är uppfyllt och därefter görs en sammantagen 

bedömning över hur väl respektive målområde uppfyllts. 

Trenden för målområdet analyseras fram utifrån bedömningen av nuvarande resultat samt 

med hänsyn till pågående och planerade aktiviteter, statistik, nyckeltal och omvärldsfaktorer. 

Trenden prognostiserar hur målen utvecklar sig över tid och är en indikator i sig. Med trenden 

som grund görs sedan en fortsatt analys och bedömning som påvisar hur framtida arbete bör 

fortlöpa. Detta för att bibehålla framtidsfokus för att sträva mot att uppnå Degerfors 

kommuns vision och de prioriterade målområdena.  

 
Prioriterade målområden 2018-2019 
 
Attraktivitet 
Degerfors ska vara en kommun där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig 
och verka. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer, ett dynamiskt 
näringsliv, väl utbyggda kommunikationer och närhet till natur- och kulturupplevelser. Under 
planperioden ska kommunen säkerställa ett ökat antal bostäder i olika boendeformer. 
 
Kvalitet i verksamhet och service 
Kompetensförsörjning är nyckeln för att kunna leverera den service vi har beslutat om och 
som medborgarna i Degerfors kommun har rätt att kräva. Verksamhetsstyrningen och 
användningen av resultatmått och kvalitetsmått behöver förbättras för att säkerställa att vi 
levererar önskat värde med de resurser vi har till förfogande. I arbetet ligger också att utveckla 
metoder för analys och utvärdering av måtten. Särskilt fokus ska under perioden läggas på våra 
två största verksamheter skola samt vård och omsorg.  
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Integration 
Degerfors ska vara en bra plats för alla och våra verksamheter ska anpassas bättre till en 
levande mångfald. Detta gör vi genom att implementera den antagna integrationsplanen under 
perioden för att kunna möta de demografiska, sociala och ekonomiska utmaningar som 
kommunen och regionen står inför under de närmsta åren. 
 
Redovisning av de prioriterade målområdens resultat 
Uppföljningen av nämndmålen kopplat till respektive målområde har gjorts sammantaget för 
delår 2019. 
 

Attraktivitet 

 

Attraktivitet 

Resultat delår 2019 

   

Delvis uppfyllt Trend 

 

Kommentarer till måluppfyllelsen 

Resultatet vid delårsredovisningen 2019 visar att målområdet ”attraktivitet” är delvis uppfyllt och att trenden 

för utvecklingen är positiv.  

I Degerfors kommun ska det erbjudas attraktiva bostadstomter och det ska finnas ett varierat 

utbud av bostäder. Vid delårsredovisningen visar mätningen att det uppfylls med anledning av 

att det finns god planberedskap, bostadstomter finns att tillgå samt att ett fortsatt arbete med 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) återupptas under hösten 2019. Under andra delen 

av året så kommer även ett arbete att ske gällande att planlägga för flerbostadshus.  

Ett mål är även att Degerfors kommun ska erbjuda förskoleverksamhet med god kvalitet. 

Målet bedöms som uppfyllt redan vid delårsredovisningen med anledning av de tillhörande 

aktiviteter som finns kopplade till målet. Förskolorna i Degerfors erbjuder ämnesövergripande 

aktiviteter med variation som tar hänsyn till olika intressen och förmågor för att locka och 

involvera alla till utveckling och lärande. Aktiviteterna sker i olika gruppstorlekar och 

indelningar. Barnen får uttrycka sig genom olika kommunikationsformer, leken, lärmiljöer och 

material så som bild, sång och musik, drama, dans, rörelse och sitt personliga sätt att uttrycka 

sig. De digitala verktygen ger ytterligare en möjlighet att kommunicera när barn, pedagog och 

vårdnadshavare saknar gemensamt språk, både utvecklingsmässigt och modersmål. Samarbete 

med förskoleklasser har också ökat likvärdighet i undervisning och kunskap kring digital 

kompetens och kunskap kring varandras verksamheter. 

För att öka den totala måluppfyllelsen inför årsredovisningen så behöver Degerfors kommun 

arbeta mera aktivt för att regionala, nationella och internationella miljömål uppfylls. Vid 

delåret bedöms det som att målet inte uppnås med anledning av att det saknats resurser för att 
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arbeta med miljömålen på ovan nämnda nivåer. Som ett led i att åtgärda och öka resultatet så 

är en miljöstrateg rekryterad inför hösten 2019. 

Degerfors kommun har även ett utvecklingsarbete att göra för att ytterligare se styrkor och 

möjligheter i mångfald. Kommunen behöver arbeta mer aktivt för att förmedla 

mångfaldspolicyns innebörd vid introduktioner för nyanställningar samt vid chefsutbildning 

Degerfors kommun behöver fortsätta att främja en än mer ökad tolerans i hela kommunen. 

En handlingsplan för åtgärder utifrån målen i mångfaldspolicyn finns framtagen och denna 

förväntas bidra med positiv effekt på målet.  

 

Slutsats för målperioden 

Vid delårsredovisningen så bedöms det sammantagna resultatet av målområdet som ”delvis 

uppfyllt”. Trenden för målområdet visar på en positiv utveckling totalt sett. Bedömning görs 

med anledning av de arbeten som genomförts samt de pågående arbeten och aktiviteter som 

sker för att eftersträva full måluppfyllelse av det prioriterade målområdet.  

 

 

Kvalitet i verksamhet och service 

 

Kvalitet i verksamhet och service 

Resultat delår 2019 

  

Delvis uppfyllt Trend 

 

Kommentarer till måluppfyllelsen 

Resultatet vid delårsredovisningen 2019 visar att målområdet ”kvalitet i verksamhet och service” är delvis 

uppfyllt och trenden visar en stabil utveckling framåt i förhållande till målområdet. 

 

Som ett led i att målområdet ska uppfyllas så ska Degerfors kommuninvånare erbjudas en 

effektiv, säker, kvalitativ renhållning och vattenförsörjning. Vid delåret bedöms det som att 

Degerfors kommun uppfyller det. Bedömningen görs bland annat med anledning av att en 

utbyggnad av återvinningsgården har gjorts och som i sin tur har resulterat i att det skapats 

större utrymme, köerna har minskat samt att det är enklare att sortera för att återvinna på ett 

mer korrekt sätt. Enligt undersökningar så är även kunderna mera nöjda och klagomålen har 

minskat fram till delårsmätningen. 

Vid delårsredovisningen visar även mätningen att Degerfors kommun klarar av att erbjuda en 

förskola med hög kvalitet inom föreskriven tid. Enligt extern expertis får Degerfors kommun 

återkommande högsta betyg på kvaliteten i förskolan. Samtliga barn har fått en 

förskoleplacering inom stipulerad tid. Verksamheten arbetar kontinuerligt med 
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kvalitetsutveckling vilket gör att kvaliteten ökar i takt med att nya förutsättningar från 

omvärlden. Utgångspunkten för lärande i förskolan är att det ska bygga på barns intresse och 

lust att lära. Fokus är att barnen, tillsammans med pedagoger, utforskar områden som barnen 

är intresserade av samtidigt som det lockar till lärande utifrån målen i läroplanen. 

För att öka områdets måluppfyllelse så behöver Degerfors kommun arbeta mer förebyggande 

mot psykisk ohälsa och stävja missbruksproblematik. Det finns behov av att utöka och stärka 

öppenvården i den egna regin för att minska externa institutionsplaceringar. För att behoven 

ska bli tillgodosedda så påbörjas en förstärkt öppenvård där kompetensförsörjningen har ökat 

i form av att mer kompetens har tillsatts. Den förstärkta öppenvården tar vid under hösten 

2019.  

Degerfors kommun behöver också fortsätta arbeta för att öka den andelen barn, som efter 

samverkan i kommunen, inte återaktualiseras. Som ett led i att nå detta har handlingsplaner 

upprättats som innebär att ett samarbete startats mellan socialtjänst, skolan/förskola, polisen 

och psykiatrin. Syftet är att förbättra samverkansarbetet, sprida information och öka 

förståelsen för varandras verksamheter. Information ska spridas till såväl yrkesverksamma som 

barn och ungdomar och deras nätverk. 

  

Slutsats för målperioden 

Vid delårsredovisningen så bedöms det sammantagna resultatet av målområdet som ”delvis 

uppfyllt”. Trenden för målområdet visar på en stabil utveckling framåt totalt sett. Bedömning 

görs med anledning av de arbeten som genomförts samt de pågående arbeten och aktiviteter 

som sker för att eftersträva full måluppfyllelse av det prioriterade målområdet.  

 

Integration 

 

Integration 

Resultat delår 2019 

  

Delvis uppfyllt Trend 

 

Kommentarer till måluppfyllelsen 

Resultatet vid delårsredovisningen 2019 visar att målområdet ”integration” är delvis uppfyllt och trenden för 

utvecklingen är positiv.  

Degerfors kommun arbetar med integrationsarbete som ska främja goda förutsättningar för 

nyanlända att leva ett gott liv.  

Degerfors kommun har både genomförda och pågående aktiviteter och projekt som främjar 

integration. Socialförvaltningen har som mål att ha minst tre pågående eller planerade 

aktiviteter inom målområdet vilket vid delåret har uppfyllts. Via projektmedel så genomförs 
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och planeras arbeten inom områdena HBTQ, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, 

psykisk ohälsa och jämställdhet samt även vidareutveckling av språkaktiviteter. Degerfors 

kommun har i samarbete med Degerforsbyggen haft Bo-skola för nyanlända. Bo-skolan 

tillhandahåller vägledning och kort utbildning kring hyresfrågor och hyresregler. Även en IT-

skola har erbjudits gällande utbildning i hantering av digitala tjänster och IT-verktyg. 

Degerfors kommuns mötesplats Info-center har också bidragit till måluppfyllelsen. Info-center 

är en fysisk plats där nyanlända kan få stöd och vägledning i samhällsfrågor och kommunens 

medarbetare arbetar för att främja en god etablering i samhället. Regelbundna 

informationstillfällen med samhällsinformation har hållits.  

Under andra delen av 2019 kommer fokus att ligga på att vidareutveckla arbetet gällande att 

skapa praktikplatser för nyanlända och utrikesfödda. Det planeras också ett fortsatta arbete 

inom målområdet genom projektet VIDA i socialförvaltningen som ska löpa över 2019-2020. 

Biblioteket i Degerfors ska vara tillgängligt och berikande för alla åldrar oavsett ålder, språk 

eller funktionsvariation. Degerfors kommun har införskaffat utländsk litteratur till 

skolbiblioteken samt att sagostunder på arabiska har erbjudits under sommaren 2019. 

Biblioteket har utökat med två publika datorer då efterfrågan av fler datorer har funnits. Vid 

delåret så bedöms målet som nära uppfyllt.  

Degerfors kommun, tillsammans med andra aktörer, ska skapa förutsättningar för delaktighet 

och medansvar, det vill säga rättigheter och skyldigheter i samhället. Som ett led i att uppnå 

det så har Degerfors kommuns serviceförvaltning och arbetsmarknadsenheten utökat sitt 

samarbete för att möjliggöra fler arbetstillfällen och skapa fler jobb. Vid delårets mätning så 

bedöms det som att arbetet bidrar positivt till målet och arbetet planeras att fortlöpa under 

andra halvåret av 2019 för att nå en högre måluppfyllelse.  

 

Slutsats för målperioden 

Vid delårsredovisningen så bedöms det sammantagna resultatet av målområdet som ”delvis 

uppfyllt”. Trenden för målområdet visar på en positiv utveckling totalt sett. Bedömning görs 

med anledning av de arbeten som genomförts samt de pågående arbeten och aktiviteter som 

sker för att eftersträva full måluppfyllelse av det prioriterade målområdet.  

 

 

Framtidsfokus  

Under resterande del av 2019 så kommer ett utökat målarbete att äga rum för att ta fram nya 
mål inför 2020. Målarbetet förväntas resultera i att den röda tråden från Degerfors kommuns 
vision till de dagliga aktiviteterna ska göras än mer tydlig. Målen inför 2020 ska konkretiseras 
och relevanta mätvärden, målnivåer och indikatorer ska tas fram där kopplingen till målen är 
tydliga. 
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Ekonomisk redovisning 

 

Resultaträkning  

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultat Resultat Budget Prognos Avvikelse

(Belopp i tkr) Not  2019-07-31 2018-06-30 2019 2019 2019

Verksamhetens intäkter 1 97 795 95 202 139 888 139 888 0

   därav jämförelsestörande intäkt 1 0 6 870 0 0 0

Verksamhetens kostnader 2 -420 076 -359 433 -679 998 -694 363 -14 365

   därav jämförelsestörande kostnad 0 0 0 0 0

Avskrivningar 3 -15 717 -13 333 -26 307 -26 307 0

Verksamhetens nettokostnader -337 998 -277 565 -566 417 -580 782 -14 365

Skatteintäkter 4 253 501 212 986 437 179 437 179 0

Generella statsbidrag och utjämning 4 81 379 66 608 131 634 131 634 0

Verksamhetens resultat -3 118 2 030 2 396 -11 969 -14 365

Finansiella intäkter 5 2 452 2 572 2 960 2 960 0

Finansiella kostnader 6 -1 709 -1 459 -3 432 -3 432 0

Resultat efter finansiella poster -2 375 3 143 1 924 -12 441 -14 365

Extraordinära poster 7, 8 0 0 0 0 0

Periodens resultat -2 375 3 143 1 924 -12 441 -14 365
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Balansräkning 

 

 

(Belopp i tkr) Not 2019-07-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR    

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 0 0

II. Materiella anläggningstillgångar

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 310 453 308 903

2. Maskiner och inventarier 11 31 667 35 007

3. Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 342 120 343 910

III. Finansiella anläggningstillgångar 12 28 911 28 911

Summa anläggningatillgångar 371 031 372 821

B. Bidrag till infrastruktur 0 0

C. Omsättningstillgångar  

I. Förråd 13 0 0

II. Fordringar 14 30 146 47 133

III. Kortfristiga placeringar 0 0

IV. Kassa och bank 15 -2 780 34 126

Summa omsättningstillgångar 27 365 81 259

SUMMA TILLGÅNGAR  398 396 454 080

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital 16

I. Periodens resultat -2 375 3 201

II. Resultatutjämningsreserv 0 0

III. Övrigt eget kapital 133 623 130 422

Summa Eget kapital 131 248 133 623

B. Avsättningar 0 0

I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 11 730 9 687

II. Andra avsättningar 0 0

Summa Avsättningar 11 730 9 687

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 18 163 019 163 285

II. Kortfristiga skulder 19 92 399 147 485

Summa skulder 255 418 310 770

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 398 396 454 080

Panter och ansvarsförbindelser

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0

2. Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 

avsättningarna 20
234 606 259 367

b) Övriga ansvarsförbindelser

      Borgensåttagande 21 379 626 379 626

      Operationell leasing 22 1 121 1 121

      Hyror, långtidsavtal 23 9 814 9 814
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Kassaflödesanalys 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den löpande verksamheten Not 2019-07-31 2018-12-31

Årets resultat -2 375 3 201

Justering för av- och nedskrivningar 3 15 717 27 614

Justering för avsättningar 17 2 043 -514

Justering för realisationsvinster/-förluster 0 0

Just för övriga ej likvidpåverkande poster 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 15 384 30 302

Ökning/minskning förråd och varulager 0 28

Ökning/minskning kortsiktiga fordringar 14 16 988 -1 335

Ökning/minskning kortsiktiga skulder 19 -55 036 -20 834

Kassaflöde från den löpande verksamhet -22 664 8 161

Investeringsverksamhet

Investering i materiella tillgångar -13 927 -23 295

Försäljning av materiella tillgångar 0 0

Investering i finansiella tillgångar 0 0

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamhet -13 927 -23 295

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 0 0

Amortering av lån 19 -50 -10 100

Investeringsbidrag, netto -104 -92

Förändring av långfristiga fordringar 0 750

Förändring av långfristiga skulder -162 -279

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -316 -9 721

Utbetalning av bidrag till statilig infrastruktur 0 0

Periodens kassaflöde -36 906 -24 855

Likvida medel vid årets början 34 126 58 981

Likvida medel vid periodens slut -2 780 34 126
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Driftsuppföljning och prognos 

 

 
 
 
 
 
 

Investeringsuppföljning 

 

 

  

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse

(Belopp i tkr) 2019-07-31 2018-06-30 2019 2019 2019

Kommunstyrelsen 62 472 37 682 108 175 109 975 -1 800

   därav gymnasieskolan 31 561 25 601 51 912 51 912 0

   därav KS oförutsett 0 0 390 390 0

Bygg- och miljönämnden 95 48 129 129 0

Servicenämnden 23 002 15 559 34 622 35 322 -700

Kultur- och utbildningsnämnden 106 532 93 644 190 347 191 347 -1 000

Socialnämnden 145 610 117 156 239 681 250 546 -10 865

Summa nämndernas drift 337 711 264 089 572 954 587 319 -14 365

Avgiftsfinansierade verksamheter*

Vatten- och avlopp 0 0 0 0 0

Renhållning 0 0 0 0 0

Summa avgiftsfinansierade verksamheter 0 0 0 0 0

 *Avgiftskollektivens resultat regleras inom verksamheternas respektive resultatfonder. 

Utfall Budget Överförd Total Prognos Avvikelse

(Belopp i tkr) 2019-07-31 2019 budget budget 2019 2019

Kommunstyrelsen 0 2 700 0 2 700 2 700 0

Servicenämnden, skattefinansiering 3 341 36 012 1 535 37 547 37 602 -55

Servicenämnden, VA 4 143 8 145 13 489 21 634 20 837 797

Servicenämnden, Renhållning 1 595 4 050 0 4 050 1 595 2 455

Kultur- och utbildningsnämnden 630 8 100 410 8 510 8 510 0

Socialnämnden 4 217 1 710 4 023 5 733 5 733 0

Summa 13 927 60 717 19 457 80 174 76 977 3 197
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Noter 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kommunen Kommunen

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019-07-31 2018-06-30

Försäljningsmedel 6 174 4 863

Taxor o avgifter 25 115 20 160

Hyror och arrenden 18 411 14 531

Bidrag 44 752 39 252

Försäljning av vht och entreprenad 3 334 9 526

Försäljning anl.tillg 9 0

Övriga intäkter, intrångsersättning Lidetorpsmon 0 6 870

Summa 97 795 95 202

Not 2 Verksamhetens kostnader 2019-07-31 2018-06-30

Personalkostnader 247 598 218 731

Material 25 625 21 228

Tjänster 24 875 20 563

Hyror 31 613 24 942

Köp av verksamhet 60 465 50 372

Bidrag och transfereringar 19 944 14 502

Övriga kostnader 10 142 9 095

Intern transaktion -187 0

Summa 420 076 359 433

Not 3 Avskrivningar 2019-07-31 2018-06-30

Mark, byggnader och tekniska anl. 11 729 9 907

Maskiner, inventarier och övriga anläggningstillgångar 3 988 3 426

Summa 15 717 13 333

Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2019-07-31 2018-06-30

Preliminära skatteintäkter 256 830 213 688

Skatteavräkning föregående år 0 -1 248

Skatteavräkning innevarande år -3 329 222

Mellankommunal kostnadsutjämning 0 324

Summa 253 501 212 986

Inkomstutjämningsbidrag 63 680 53 214

Regleringsbidrag 3 936 757

Kostnadsutjämningsbidrag 646 1 169

Fastighetsskatt 9 858 8 346

Generella statsbidrag 3 022 3 616

Avgift till LSS-utjämning 237 -493

Summa 81 379 66 608

Summa 334 879 279 594
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Not 5 Finansiella intäkter 2019-07-31 2018-06-30

Utdelning 1 128 1 776

Ränteintäkter 24 46

Övriga finans intäkter 1 300 750

Summa 2 452 2 572

Not 6 Finansiella kostnader 2019-07-31 2018-06-30

Räntekostnader 1 536 1 301

Ränta pensionsskuld 0 0

Övriga räntekostnader 3 8

Bankkostnader 170 150

Summa 1 709 1 459

Not 7 Extraordinära intäkter 2019-07-31 2018-06-30

Extraordinära intäkter 0 0

Summa 0 0

Not 8 Extraordinära kostnader 2019-07-31 2018-06-30

Extraordinära kostnader 0 0

Summa 0 0

Not 9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 2019-07-31 2018-06-30

Realisationsförluster 0 0

Övrigt 0 0

Summa 0 0

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2019-07-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 686 104 671 177

Ackumulerade avskrivningar -377 201 -358 639

Justeringar/försäljning 0 0

Investeringar 13 278 14 926

Årets avskrivningar -11 729 -18 561

Summa 310 453 308 903

Not 11 Maskiner och inventarier 2019-07-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 73 977 68 794

Ackumulerade avskrivningar -38 970 -33 925

Justeringar/försäljningar 0 0

Investeringar 649 5 184

Årets avskrivningar -3 988 -5 045

Summa 31 667 35 007
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Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 2019-07-31 2018-12-31

Aktier

Degerforsbolagen AB 20 624 20 624

Inera AB 1 1

Kommentusgruppen AB 43 43

Summa 20 667 20 667

Andelar

Kommuninvest ekonomiska förening 5 404 5 404

Bergslagens räddningstjänst 590 590

AV-central, LBF 0 0

Summa 5 994 5 994

Lån

Förlagslån Kommuninvest 1 500 1 500

Övriga långfristiga fordringar 750 750

Summa 2 250 2 250

Summa 28 911 28 911

Not 13 Förråd 2019-07-31 2018-12-31

Gruslager 0 0

Exploateringsmark 0 0

Summa 0 0

Not 14 Fordringar 2019-07-31 2018-12-31

Kundfordringar 2 525 8 870

Diverse kortfristiga fordringar 3 845 11 069

Upplupna intäkter 23 704 28 880

Förutbetalda kostnader 72 -1 685

Summa 30 146 47 133

Förändring för kassaflödesanalys 16 988

Not 15 Kassa och bank 2019-07-31 2018-12-31

Bank -2 780 34 126

Summa -2 780 34 126

Not 16 Eget kapital 2019-07-31 2018-12-31

Eget kapital 131 248 133 623

   därav periodens resultat -2 375 3 201

Summa 131 248 133 623
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Not 17 Avsättningar 2019-07-31 2018-12-31

Avsättning pensioner 11 730 9 687

   därav avsatt till pensioner 9 440 7 796

   därav avsatt till särskild avtalspension 0 0

   därav särskild löneskatt 2 290 1 891

Summa 11 730 9 687

Avläst aktualiseringsgrad 98% 98%

Förändring för kassaflödesanalys 2 043

Not 18 Långfristiga skulder 2019-07-31 2018-12-31

Kommuninvest 153 100 153 100

Swedbank 984 984

Anslutningsavgifter netto 4 674 4 836

Investeringsbidrag netto 2 154 2 258

Reverslån Degerfors IF 2 107 2 107

Summa 163 019 163 285

Not 19 Kortfristiga skulder 2019-07-31 2018-12-31

Kortfristig låneskuld 50 100

Leverantörsskulder 11 918 39 722

Moms mm 0 1 205

Personalens skatter 6 389 6 408

Övriga kortfristiga skulder 8 961 9 660

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 65 081 90 390

Summa 92 399 147 485

Förändring för kassaflödesanalys -55 086

Not 20 Pensionsförpliktelser 2019-07-31 2018-12-31

Pensionsförpliktelser, ej skuld eller avsättning 205 522 208 729

Särskild löneskatt 29 084 50 638

Summa 234 606 259 367

Not 21 Borgensåtaganden 2019-07-31 2018-12-31

Egnahem och småhus med bostadsrätt 26 26

Kommunala bolag 377 500 377 500

Övriga borgensåtaganden 2 100 2 100

Summa 379 626 379 626

Förfallotid Förfallotid

Not 22 Operationell leasing inom 1 år 2 - 5 år

Bilar (uppgift från 2018-12-31) 739 1 334

Kopiatorer (uppgift från 2018-12-31) 382 0

Summa 1 121 1 334
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Redovisningsprinciper 

Degerfors kommun följer lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer enligt Rådet för kommunal redovisning. 
 
Lag om kommunal bokföring och redovisning syftar till att grundläggande ekonomiska frågor 
ska redovisas på ett enhetligt sätt. Lagen samt kommunallagens krav på god redovisning styr 
kommunens principer för redovisning. Rådet för kommunal redovisning ger ut 
rekommendationer för den kommunala redovisningen. 
 
Delårsbokslutet är gjort enligt samma redovisningsprinciper som årsredovisning 2018, 
förutom när det gäller den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen. Degerfors 
kommunkoncern omfattar förutom kommunen även bolag där kommunen har ett väsentligt 
inflytande. Ett väsentligt inflytande bedöms överstiga 20 % i ägarandel. Det gäller såväl bolag 
som kommunalförbund. I kommunens bolagskoncern ingår Degerforsbolagen AB, 
Degerforsbyggen AB, Degerfors Industrihus AB och Degerfors Energi AB.  
 
I förhållande till delårsrapporten för perioden januari – juni 2018 är årets delårsrapport för 
perioden januari – juli 2019. Ändringen av period för delårsrapporten föranleds av att 
kommunallagen ändrats så att kommunstyrelsen inom två månader ska överlämna 
delårsrapporten till fullmäktige och revisorerna. Jämförelsesiffrorna för 2018 har inte räknats 
om. 
 
I delårsrapporten upprättas ingen sammanställd redovisning. Under eget avsnitt presenteras 
bolagens resultat och prognoser.  
 
Att ingen sammanställd redovisning presenteras eller att inte värden från delårsredovisningen 
2018 räknats om beror på att värdet av den information som en sådan omräkning ger inte står 
i rimlig proportion till kostnaden för att ta fram informationen. 
 
Kommunen har balanserat del av de flyktingmedel som erhållits från Migrationsverket tidigare 

år. I kommunens fördelningsmodell fördelas etableringsersättningen till förvaltningarna 

avseende kostnader för flyktingorganisationen även efter 31 december 2019.  

 
I en delårsrapport kan säsongsvariationer påverka resultatet såsom exempelvis kostnader för 
skola, skolmat samt periodisering av semesterlöneskuld.  

Som investering räknas tillgångar med en varaktighet överstigande tre år och att inköpsvärdet 
överstiger ett halvt basbelopp. 

Förfallotid Förfallotid

Not 23 Hyresavtal inom 1 år 2 - 5 år

Långtidshyror (uppgift från 2018-12-31) 9 814 40 526

Summa 9 814 40 526

I hyror ingår de koncernexterna hyror som kommunen

har avtal på. Kommande betalningar inom 2 - 5 år

utgår från 2018 års nivå. Något beslut angående

neddragning på bostäder och lokaler är inte fattade.



Degerfors kommun 
Datum 

2019-08-01 
  

  
Sida 

34(51) 

 

 

Samtliga leasingavtal avseende bilar klassificeras som operationell leasing även om 
leasingperioden överskrider 3 år. Det totala åtagandet i förhållande till kommunens samlade 
balansomslutning bedöms inte uppgå till väsentliga belopp. 

 

Avgiftskollektivens ackumulerade resultat redovisas som skuld till abonnentkollektiven och 
resultaten för vatten- och avloppskollektivet samt renhållningskollektivet påverkar därmed inte 
kommunens externa resultat. I samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
längs Västra Möckelnstranden har erhållna anslutningsavgifter periodiseras över en 20-
årsperiod räknat från anslutningsdagen. 

Intäkter och kostnader av väsentliga belopp som redovisas efter periodens slut men är 
hänförliga till redovisningsperioden belastar årets redovisning. Periodisering har även skett av 
väsentliga intäkter och kostnader som bokförts under perioden men som avser nästkommande 
period.  

Skatteintäkter redovisas i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning, vilket innebär att skatteintäkter skall redovisas efter bokföringsmässiga grunder 
baserat på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kostnads- och intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsperioden har 
skuldbokförts respektive fordringsbokförts och belastar resultatet. 

Timlöner och ersättningar för obekväm arbetstid som avser redovisningsperioden har 
skuldbokförts och påverkat resultatet. 

Upplåning sker enligt huvudmetoden, det vill säga lånekostnaderna belastar resultatet för den 
period de hänför sig till. 

Degerfors kommun har inga visstidsförordnanden som avviker mot vad som anses normalt. 
De chefsförordnanden som finns innebär inget extra utflöde av pengar när dessa upphör. De 
chefsförordnanden som finns har en tillsvidaretjänst som grund. 

 
Komponentavskrivning 
Kommunen har tidigare år konverterat anläggningsregistret till komponentavskrivning när det 
gäller äldre fastigheter. Investeringar i fastigheter delas upp i komponenter med olika 
avskrivningstid. Alla äldre fastigheter har dock inte att delas upp i komponenter. De större 
beloppen och de nyare investeringarna i fastigheter har konverterats. Äldre investeringar i till 
exempel gator, parker och markarbeten kommer inte att delas upp i komponenter. 
 
Byte av redovisningsprincip 
Som framgår ovan medför komponentavskrivning att kostnaden för avskrivning inte fullt ut 
blir jämförbara mellan åren.  Avskrivningstakten för byggnader har tidigare ofta varit 33 år. Nu 
delas avskrivningstakten upp enligt nedan. Detta sker för att bättre avspegla det verkliga 
slitaget på olika komponenter. Enligt det nya regelverket kring komponentavskrivningar ska 
även en större andel av det som tidigare redovisades som ett löpande underhåll av byggnaden 
nu hanteras som en investering. Uppdelningen i komponenter medför oftast att 
avskrivningskostnaden blir lägre per år eftersom kostnaden delas upp på fler år. Att en större 
andel av underhållet nu ska hanteras som en investering medför å andra sidan att 
avskrivningskostnaden blir högre medan den löpande driftkostnaden blir lägre. 
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Ungefärliga avskrivningstider är:  
Mark  0 år 
Gator, vägar, gång- och cykelbanor (komponenter) 0 – 35 år 
Verksamhets- och publika fastigheter 10 – 50 år 
Affärsfastigheter 20 – 33 år 
Övriga fastigheter 20 – 33 år 
Maskiner, inventarier och IT-utrustning (exklusive datorer) 3 – 20 år 
Bilar och övriga transportmedel 5 – 10 år 
Konstnärlig utsmyckning 0 år 
 
 
Pensionsskulden 
Pensionsskulden är kommunens beräknade framtida skuld till arbetstagare och pensionärer. 
Den samlade pensionsskulden redovisas under avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder, 
samt under rubriken ”ansvarsförbindelser” som ligger utanför balansräkningen.  
 
Under avsättningar redovisas årets och tidigare års intjänade förmånspensioner. Under 
kortfristiga skulder redovisas de pensioner som intjänats av de anställda under 
verksamhetsåret och som ska betalas ut i slutet av mars nästa år.  
 
Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförpliktelser som intjänats av arbetstagare 
och pensionstagare före 1998. Dessa räknas årligen upp enligt ett fastställt index och reduceras 
med årets utbetalningar till pensionstagarna. 
 
Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskulden avser icke uttagna semesterdagar. Semesterlöneskulden redovisas som en 
kortfristig skuld. 
 
Finansiella instrument 
Degerfors kommun arbetar med räntederivat i syfte att uppnå önskad risknivå i den 
långfristiga upplåningen som för närvarande sker helt och hållet till rörlig ränta. Kostnaden för 
räntederivaten bokförs som en räntekostnad. 
 
 

Begreppsförklaringar 

Anläggningskapital 
Anläggningskapital är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
verkställda avskrivningar.  
 
Balanslikviditet 
Balanslikviditet avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder och är ett mått 
på betalningsförmågan på kort sikt. 
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Balansräkning 
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen 
har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har 
införskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 
 
Tillgångarna består av anläggningstillgångar, fordringar och likvida medel.   
 
Dessa har finansierats på i princip två sätt, antingen genom externa lån (skulder) eller genom 
att verksamheten har lämnat överskott (eget kapital). Eget kapital kan också ses som 
kommunens behållna förmögenhet eller som en skuld till kommuninvånarna. Storleken på det 
egna kapitalet jämfört med skulderna visar kommunens finansiella styrka. Ju större eget kapital 
jämfört med skulderna desto bättre finansiell ställning eller soliditet. Tillgångarna motsvaras 
alltid av summa skulder och eget kapital.  
 
Extraordinära poster 
Extraordinära poster är händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt samband med 
kommunens ordinarie verksamhet och som inträffar sällan eller oregelbundet och som utgör 
ett väsentligt belopp. 
 
Finansnetto 
Finansnetto är skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 
 
Jämförelsestörande post 
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 
men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 
 
Kapitalkostnader 
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar samt internränta.   
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys visar hur kommunens investeringar och löpande verksamhet har 
finansierats och hur det har inverkat på kommunens likvida ställning. 
 
Kassalikviditet 
Kassalikviditet är ett mått på kommunens betalningsberedskap. 100 procent anses som ett 
minimivärde. Då täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar. 
 
Kommunbidrag 
Kommunbidrag är tillskott av skatteintäkter och generella statsbidrag för finansiering av 
kommunens verksamheter. 
 
Latent skatt 
Företagens obeskattade reserver måste i framtiden upplösas och återföras till beskattning. I 
den sammanställda redovisningen tar man hänsyn till latent skatteskuld. Resterande del av 
obeskattade reserver förs till eget kapital. 
 
Likviditet 
Likviditet avser tillgängliga medel ur omsättningstillgångarna som kan användas för betalning 
på kort sikt, exempelvis kassa, bank- och plusgiro.  
 
Medelskattekraft 
Medelskattekraft är rikets skatteunderlag dividerat med antalet invånare i riket vid 
inkomstårets slut, det vill säga den beskattningsbara inkomsten per invånare. 
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Resultaträkning 
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader (finansiella resultatet) samt hur 
förändringen av kommunens eget kapital uppkommit. Denna förändring kan också erhållas 
genom att jämföra eget kapital i de två senaste årets balansräkningar.  
 
Rörelsekapital 
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
 
Självfinansieringsgraden 
Självfinansieringsgrad avser kommunens förmåga att med egna medel finansiera sina 
investeringar. 
 
Skattekraft 
Skattekraft är skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets utgång, det vill 
säga den kommunalt beskattningsbara inkomsten per invånare. 
 
Skuldsättningsgraden 
Skuldsättningsgraden anger hur stor andel av kommunens tillgångar som är lånefinansierade. 
 
Soliditet 
Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar, i procent. Soliditeten är ett mått på 
hur kommunens långsiktiga betalningsförmåga utvecklas. Ju högre soliditet desto större 
ekonomiskt handlingsutrymme. 
 
Verksamhetens nettokostnad 
Nettokostnaden är skillnaden mellan de intäkter och kostnader som kommunens olika 
verksamheter skapar.  
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Verksamhetsberättelser 

Kommunstyrelsen 

Årets verksamhet 

Kansliet  

Några centrala funktioner har varit vakanta, kommundirektör, kommunsekreterare och 

kanslichef men från och med juni månad är avdelningen fullt bemannad. Det har påverkat 

verksamheten så att endast de viktigaste arbetsuppgifterna har prioriterats och mer långsiktiga 

arbetsuppgifter har fått stå tillbaka. En konsult från PwC har hyrts in under våren för 

kommunsekreterarens löpande arbetsuppgifter. Två medarbetare på kansliet samt en inhyrd 

valsamordnare arbetade med Europaparlamentsvalet. En anmälan till Arbetsmiljöverket från 

2018 påverkade verksamheten även under första halvan av 2019 så att energi/arbetstid gick åt 

till det istället för själva verksamheten. 

 

Personalavdelningen 

Enligt tidigare beslut så har en friskvårdspeng införts fr.o.m. januari 2019. Hittills har 23 % 

nyttjat förmånen minst en gång under innevarande år. 

 

Rekrytering av ny HR-chef har pågått under våren, och fr.o.m. 1 juni finns ny person på plats. 

I samverkan med företagshälsovården har våra chefer, skyddsombud och vissa 

förtroendevalda genomgått en arbetsmiljöutbildning och under våren har den sista gruppen 

genomgått utbildningen.  

 

Miljö- och samhällsbyggnad 

Årets inledning innebar en intensiv och tidspressad detaljplaneprocess för att tillskapa ett nytt 

verksamhetsområde för ett höjdlager utanför Åtorp. Även flera detaljplaneändringar för 

näringslivsutveckling har initierats under första halvåret.  

 

Intentionerna i planprogrammet för västra Möckelnstranden har förverkligats, vilket medför 

förhållandevis många bygglovsansökningar. Detta tillsammans med konjunkturläget har 

medfört hög belastning hos byggnadsinspektören under april-juli.  

 

Under maj månad genomförde länsstyrelsen en revison av bygg- och miljönämndens 

livsmedelskontroll. Vissa avvikelser förekom, vilket medför krav på upprättande av ett 

åtgärdsprogram. 

 

Ekonomiavdelningen 

En ny ekonomichef började i april och rekrytering av ekonom och upphandling har skett i 

samband med föräldraledighet. Avdelningen har bland annat arbetat med chefsöversynen och 

heltidsprojektet inom socialförvaltningen.  

 

Prognostiserat resultat 

Årsprognosen för Kommunstyrelsen är -1,8 mnkr. Den post som har påverkat mest är 
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kostnaden för avgångsvederlaget till kommunchefen, där hela kostnaden har tagits 2019. För 

blockhyrorna blir det ett minusresultat och det är även höga kostnader gällande 

bostadsanpassningar.  

 

Investeringar 

Inga investeringar gjorda under första delen av året men man planerar att köpa in en drönare 

som flera förvaltningar kan nyttja.  

 

Del av kommunstyrelsen investeringsbudget är avsatt för oförutsedda investeringsutgifter. 

Inom kommunstyrelsen finns även budget för investeringar avseende folkhälsonämnden som 

är gemensam tillsammans med Karlskoga kommun. 

 

Framtiden 

Då kansliavdelningen är fullt bemannad under den andra halvan av året finns förutsättningar 

för arbetsro samt att starta upp det utvecklingsarbete politiken har efterfrågat, exempelvis 

ökad digitalisering. 

 

Personalavdelningen planerar en uppföljning av arbetsmiljöutbildningen som chefer, 

miljöombud och vissa förtroendevalda har genomgått. 

 

 

Bygg- och miljönämnden 

Årets verksamhet 

Årets inledning innebar en intensiv och tidspressad detaljplaneprocess för att tillskapa ett nytt 
verksamhetsområde för ett höjdlager utanför Åtorp. 
 
Intentionerna i planprogrammet för västra Möckelnstranden har förverkligats, vilket medför 
förhållandevis många bygglovsansökningar. Detta tillsammans med konjunkturläget har 
medfört hög belastning hos byggnadsinspektören under april-juli. En extern konsult har varit 
inhyrd på ca 0,5 sysselsättningsgrad. 
  
Tillståndsansökningar, anmälningar, klagomål, remisser, miljö- och årsrapporter samt 

förfrågningar inom verksamhetsområdena miljö, hälsoskydd och livsmedel har handlagts med 

korta handläggningstider. Under maj månad genomförde länsstyrelsen en revison av bygg- och 

miljönämndens livsmedelskontroll. Vissa avvikelser förekom, vilket medför krav på 

upprättande av ett åtgärdsprogram. 

 
Prognostiserat resultat 

Bygg och miljönämndens budget uppgår till 129 tkr och ett underskott om 19 tkr beräknas. 

 

Investeringar 

Nämnden har ingen investeringsbudget. 

 

Framtid 

Sårbarheten är stor, särskilt inom byggverksamheten. Taxorna avseende plan- och bygglov 

samt miljötillsyn behöver ses över och justeras. 
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Servicenämnden 

Årets verksamhet: 

Nämndverksamhetens kostnader består av servicenämnden och handikapprådet och utgör 

främst arvoden för den politiska verksamheten. 

 

Driftenhetens budget för vinter- och barmarksunderhåll är redan förbrukat, då snöfall och 

halkbekämpning har varit intensiv de första månaderna på året. 

IT-enheten kommer under hösten att upphandla antivirusskydd, telefoni och troligtvis 

skrivare. Publikt trådlöst nät för medborgare kommer att implementeras i kommunens 

offentliga lokaler. 

 

Fritid och vaktmästeri: På grund av den kalla vintern samt beslut att tidigarelägga uppstart av 

värmen på naturgräsplanen och konstgräset vid Stora Valla är både el- och 

fjärrvärmekostnaderna högre än normalt. 

 

Vatten- och avlopp samt Renhållningen: Arbetet med övergång till digitala vattenmätare med 

flödesmätning i realtid pågår vilket bland annat förbättrar möjligheten att spåra vattenläckage. 

Utredning, projektering och upphandling av ett nytt vattenverk pågår med byggstart i slutet av 

året. 

 

En begagnad lastbil har inköpts till renhållningen för att kunna klara tömning av containrar 

med egna resurser. 

 

Fastigheter har kostnader för vakanta lokaler i Folkets hus och på Odelbergsvägen 33 som är 

obudgeterade och kan generera ytterligare underskott. 

 

Uppdraget att se över fastigheter som inte har kommunal verksamhet fortgår. Vi tittar på 

fastigheter som disponeras hyresfritt av föreningar, vilket kan komma som ett sparförslag.  

 

Prognostiserat resultat 

Servicenämndens årsprognos för skattekollektivet är ett minusresultat på 700 tkr. För 

avgiftskollektivet är prognosen ett nollresultat för både renhållningsverksamheten och för 

vatten- och avloppsverksamheten.  

 

Investeringar som görs under året kan påverka årsprognosen 

 

Investeringar 

Ungefär hälften av 2019 års investeringsbudget är förbrukad. Nämnden vill överföra pengar 

från investeringsprojekt som inte har färdigställts under 2018 och väntar på beslut från 

kommunfullmäktige.  

 

Framtiden 

Utredning och projektering av ny sporthall pågår och ansökan om förhandsbesked för bygglov 

kommer att inlämnas under augusti. En projektplan håller på att utarbetas. Även projektering 
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för flytt av huvudavloppsledningen där hallen kommer att byggas pågår. 

 

Utredning av en simhall med en undervisningsbassäng pågår. 

Standarden på våra lekplatser och skolgårdar är eftersatt och bör höjas 

Beläggningsunderhållet föreslås utökas annars riskerar man att gatunätet havererar. 

 

 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Årets verksamhet 
Utbildningsverksamheten inom förvaltningen är tydligt målstyrd genom politiska 
styrdokument på nationell och kommunal nivå. Verksamheterna redovisar resultat och förslag 
till åtgärder i en årlig kvalitetsredovisning. Fortfarande är det största utvecklingsområdet att 
öka elevernas måluppfyllelse. Elevresultaten behöver generellt sett bli bättre.  
 
Barngrupperna i förskolan har vi lyckats hålla på ett snitt om 17 barn. Vi har under våren 
öppnat en förskoleavdelning till i en temporär lokal under tiden som ombyggnation sker till 
två nya avdelningar. Kulturområdet har fortsatt att arbeta med erhållna projektmedel som 
syftar till att utveckla verksamheten och att nå de grupper som ännu inte har kontakt med 
kulturverksamheten. 
 
Prognostiserat resultat 
Vi ser i dagsläget ett underskott på helår uppgående till ca 1 mnkr. Underskottet härrör främst 
från förskoleverksamheten, men också till skolskjutskostnader och en osäkerhet kring 
semesterlöneskulden. Dessutom har en ny förskoleklass och fritidshemsavdelning startats upp 
på Strömtorpsskolan pga. ett stort antal nya elever som budget inte erhållits till. Statsbidragen 
är en osäkerhetsfaktor. Ökade kostnader för verksamhetsresor har uppstått i och med den nya 
timplanen som innebär att elever i årskurs 6 ska ha möjlighet att läsa främmande språk. Med 
hänvisning till de uppräknade faktorerna är dock prognosen ytterst osäker, framför allt med 
hänvisning till statsbidragen som är osäkra in i det sista. 
 
Investeringar 
Förvaltningen följer sin investeringsplan för året. Många projekt ligger ute för offert och 
kommer att genomföras under hösten.  
 
Framtiden 
Förvaltningen har ett antal områden som särskilt kommer prioriteras under kommande läsår. 
Förutom behovet av högre måluppfyllelse av kunskapsresultaten ser vi också att andra 
områden bör prioriteras, vilket vi tror kommer påverka också måluppfyllelsen vad gäller 
kunskap. 
 
Vi arbetar med att få till en bättre arbetsmiljö för både elever och personal. Antalet 
kränkningar börjar gå ner och också sjukfrånvaron hos personalen. Detta tror vi hänger ihop. 
Vi har lyckats bli en mer attraktiv arbetsgivare men detta behöver vi fortsätta jobba med så att 
vi både får behålla vår personal och också kunna rekrytera ny behörig personal när så behövs. 
Vi är inne i Skolverkets projekt för nyanlända och flerspråkiga elever som kommer få positiv 
effekt för alla elever. Projektet pågår ytterligare ett år. 
 
Ett område som länge fått komma lite i andra hand är fritidshemmen. Detta har 
uppmärksammats och mer fokus finns där idag. Men vi behöver fortsätta arbeta och se 
fritidshemmen som det komplement till skolan som de faktiskt är och ska vara. Vi har 
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fortfarande mycket stora elevgrupper på fritidshemmen. Ett bättre resursfördelningssystem 
behövs för både fritidshem och grundskola. 
 
Musikskolan har under våren blivit en kulturskola och arbetssättet håller på att utvecklas. 
Biblioteket arbetar med att få till Meröppet. Allt syftar till att fler kommuninvånare ska få del 
av kommunens olika kultur- och fritids-/föreningsaktiviteter. 
 
Måluppfyllelse 
Även i år har vi goda resultat i årskurs 9 vad gäller behörighet till nationellt program på 
gymnasiet, dock något lägre än förra året. Vi ser att nästkommande år kommer nivån återigen 
att öka. Fullt naturligt varierar nivån mellan åren då vi har ett litet urval. Måluppfyllelsen 
behöver öka i de lägre åldrarna. Mer information kring måluppfyllelse kommer finnas i årets 
kvalitetsrapport med korrekt statistik som färdigställs senare under hösten. Vad gäller 
måluppfyllelsen totalt sett hänvisas till den kommungemensamma sammanställningen. 
 
 

Socialnämnden 

Årets verksamhet 
Under våren 2019 har socialförvaltningen sett över chefsorganisationen inom förvaltningen 
med syfte att kostnadseffektivisera och tydliggöra chefsroller i förvaltningen. Samtliga 
medarbetare och fackförbund inom förvaltningen har deltagit genom riskanalyser och 
informationsträffar för att vara delaktiga i förändringsprocessen. Socialnämnden godkände i 
juni förvaltningens förslag till ny chefsorganisation.  
 
Medarbetare och chefer har under våren arbetat med heltidsarbete som norm och 
bemanningsprocess. Medarbetare och chefer har utbildats i bemanna rätt, där de gått igenom 
olika verktyg för att bemanna på ett kostnadseffektivt sätt och för att öka kvalitet för de vi är 
till för. 
 
Förvaltningen har under våren beslutat att ha en egen bemanningsenhet som tidigare varit 
ställd under kommunstyrelsen. Det blir en verksamhetsflytt för en anställd samt att det anställs 
två personer till inom enheten. Enheten ska ansvara för schemaläggning inom hela 
förvaltningen samt rekrytering av vikarier.  
 
Inför 2019 fick förvaltningen en extra ram för ett projekt som heter hemmaplanlösningen där 
det arbetas med förebyggande vård för barn, unga och unga vuxna. Socialförvaltningen fattade 
under våren beslut om att starta en liknande Öppenvård som ska rikta sig mot samtliga 
målgrupper för arbeta förebyggande och därmed sänka kostnaderna inom 
institutionsplaceringar och öka kvalitet för våra medborgare.  
 
Prognostiserat resultat 
Årsprognosen för driftkostnaderna beräknas till ett underskott på 10 865 tkr. Största delen av 
underskotten avser institutionsplaceringar. Där arbetar förvaltningen med att bygga upp en 
öppenvård och arbeta förebyggande för att bryta trenden och fånga upp personer i ett tidigare 
skede. 
 
Inom vård och omsorg är det prognostiserat ett underskott vilket beror på särskilda ärenden 
inom Särskild boende (SÄBO) och hemtjänsten. I en långsiktig planering behöver vidare 
arbete ske för att säkerställa kostnadseffektiva alternativ i förhållande till behov.   
 
Investeringar 
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Socialnämndens investeringsbudget 2019 uppgår till 5 733 tkr. Förvaltningen ser att vissa 
projekt kommer överstiga budget och det avser speciellt Sveagatan 3. Dock kommer E-
tjänster budgeten inte utnyttjas i sin helhet. Inom vård och omsorg finns en budget på 300 tkr 
som är prognostiserat ett överskott och istället då ett underskott inom utrustning för 
Sveagatan 3 inom vård och omsorg. Prognosen på helår är att dessa tar ut varandra och blir 
budget i balans. 
  
Framtid 
Under hösten 2019 fokuserar socialförvaltningen på att sjösätta nya organisationen samt att 
effektivisera arbetet ute i verksamheterna.  
 
Inom förvaltningen kommer det fokuseras på att starta upp Öppenvården som det börjats 
arbeta med under våren. Där målet är att arbeta förebyggande och fånga upp signaler från 
samhället i ett tidigare skede och på så sätt sänka kostnaderna för institutionsplaceringar. 
Socialförvaltningens nya bemanningsenhet har startat i augusti där fokus kommer ligga på att 
implementera och befästa nya rutiner och riktlinjer gällande vikarierekrytering och 
bemanningsfrågor.  
 
Första pilotgruppen inom heltidsarbete som norm startar i november där hemtjänsten är först 
ut och blir bemanningsenhetens första schemaläggnings grupp.  
 
 

Gymnasienämnden 
 
Årets verksamhet 
Det som präglat vårens arbete på förvaltningsnivå är de personalreduceringar som har 
genomförts främst på grund av minskad etableringsersättning. Till slut blev det 38 tjänster 
mindre i organisationen inför hösten 2019 jämfört med hösten 2018. Eftersom det var många 
visstidsanställda i organisationen och att det gick att hitta omplaceringserbjudande till flera 
medarbetare behövde verksamheten bara gå till uppsägning för någon enstaka medarbetare. 
Allt är inte helt klart i dagsläget. 
 
I gymnasieskolan beslöts det att inte göra någon antagning på det estetiska programmet. Inga 
andra programförändringar under året. Yrkesvux fortsätter att utvecklas och vuxnas lärande 
har i samarbete med yrkeshögskolan och AME anordnat utbildningar inom industriteknik och 
kortare förberedande utbildningar. 
 
Gymnasienämndens egen måluppfyllelse redovisas i Karlskoga kommuns delårsrapport då 
Karlskoga kommun är värdkommun. 
 
Prognostiserat resultat 
Nämnden prognostiserar för 2019 ett underskott på totalt 10 mnkr fördelat på 2 320 tkr för 
Degerfors kommun och 7 680 tkr för Karlskoga kommun.  Orsaken till underskottet är årets 
reducering av etableringsmedel och asylintäkter samt obalanser inom rektorsområden. 
Fördelningen av underskottet inom nämnden är 1,5 mnkr förvaltningsgemensamt avseende 
lokalkostnader och omställningskostnader, 5,5 mnkr avseende gymnasiet för personal, 
ersättning externa enheter, måltidskostnader och asylintäkter och 3 mnkr avseende vuxnas 
lärande för personal. Åtgärder genomförs för att minska kostnaderna genom framförallt 
personalreduceringar och återhållsamhet avseende vikarier samt andra åtgärder som 
omställning av lokaler och översyn av måltidskostnader. Aktiviteter sker även för att öka 
finansieringen genom t ex statsbidrag via skolverket. Det råder prognososäkerhet avseende 
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verkställande av planerade åtgärder, höstens programintag, utvecklingen av asylintäkterna och 
utgången för överklaganden av prisbeslut från två fristående enheter.  
 
Investeringar 
Investeringsbudget för gymnasienämnden hanteras av Karlskoga kommun förutom ändringar 
i Degerfors kommuns byggnader. 
 
Framtid 
Verksamheten arbetar vidare för att ytterligare anpassa verksamheten och reducera 
underskottet. Oro inför ytterligare reduceringar av etableringsersättningen inför 2020. 
Vuxenutbildningen är idag på gränsen till vad som kan anses vara kommunernas ansvar till 
invånarna i Karlskoga och Degerfors. Detta gäller framförallt gymnasiestudier i allmänna 
ämnen och de kurser på grundläggande nivå som idag bara kan erbjudas som distansstudier. 
 
Kommunerna behöver förtydliga gymnasienämndens del av integrationsarbetet och få alla 
förvaltningar och bolag att samarbeta för att få till en bättre integration. 
 
Inom gymnasieskolan ska ekonomiavdelningen i Karlskoga kommun göra en för- och 
efterkalkyl på gymnasieprogrammen för att mer tydligt få fram kostnaden. Detta kommer att 
utgöra ett bra underlag inför gymnasienämndens framtida beslut om programutbud. 
 
 

Folkhälsonämnden 

 
Årets verksamhet 
En samverkanskonferens för medarbetare och samverkanspartners inom Degerforsmodellen 
genomfördes med målsättning: ett gemensamt arbete för tidiga och samordnande insatser.  
En brottsförebyggande konferens ”Tillsammans mot brott” genomfördes för att stärka det 
lokala brottsförebyggande arbetet i Karlskoga och Degerfors. Drogfri skolavslutning för 
högstadieungdomar nådde drygt 450 ungdomar från Degerfors och Karlskoga. Samtliga 
ungdomar blåste grönt. Folkhälsoförvaltningen har tagit fram ett utbildningsmaterial för att 
utbilda i barnkonventionen på en grundläggande nivå. Utbildning har genomförts för och 
tillsammans med all personal i förskolan i Degerfors. 
 
Upphandlingar av livsmedel har inneburit tre nya avtal från årets början. Sju avtal blev klara 
och har nu gått in en andra fas. Livsmedelsavtalen, förutom för färskt bröd, potatis och färskt 
fläsk, har därmed blivit klara. Den totala sjukfrånvaron, inklusive lång- och kortidsfrånvaro 
samt upprepad korttidsfrånvaro minskade. 
 
Prognostiserat resultat 
Degerfors kommuns livsmedelskostnader har en prognos för utfall på ca 6 % över budgeterad 
kostnad. Prognosen är baserad på tidigare års utfall under 6 år. Den totala livsmedelbudgeten 
är 7 988 tkr. Det innebär en merkostnad på 480 tkr för 2019. Antalet serverade portioner 
ligger, som helhet, i linje med beställning. Matpriserna steg särskilt mycket förra året efter 
torka och dåliga skördar. Många av fjolårets prishöjningar släpar efter och börjar inte synas i 
kommunens avtal förrän nu. I mars i år var priserna 8,3 procent högre än i mars 2018.  Hittills 
i år har priserna enligt kommunens avtal ökat med 7,3 % från årets början. Under alla tider har 
säsongsanpassade menyer gjorts då det inte funnits tillräckligt med pengar för att öka de 
ekologiska livsmedlen. Den ökade livsmedelskostnaden är därför att härleda till 
kostnadsökningar. Information har kommit avseende griskött där priserna stiger på grund av 
stor efterfrågan från Kina. Det gör att priserna ökar.  
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Städverksamheten redovisar hittills ett överskott, vilket enligt det nya samverkansavtalet kan 
innebära, att merkostnaden kan reduceras för folkhälsonämnden som helhet. Övriga 
kostnader ligger i linje med budget för nämnden. Om inget oförutsett händer finns 
möjligheten att folkhälsonämnden kan göra ett nollresultat i Degerfors. 
 
Investeringar 
Investeringarna följer plan. Under 2018 tidigarelades investeringar motsvarande en kostnad på 
500 tkr, vilket gjorde att investeringsmedel användes från 2019 års budget. Detta göra att 
årsprognosen är, och ska vara, ett överskott motsvarande 500 tkr. Under hösten 2019 kommer 
transportvagnar köpas in till det nya gemensamma köket för förskolans måltider. 
 
 
 
Framtid 
Det nya gemensamma produktionsköket för förskolans måltider planeras vara i full drift 
januari 2020. Med ett nytt kök som enbart lagar mat till förskolan, får man mat anpassad för 
rätt åldersgrupp. Med en produktion anpassad till gästgruppen kan driftkostnaden hållas på en 
bättre och kostnadseffektiv nivå. Kommunernas ambitionsnivå för elförsörjning vid planerade 
och oplanerade driftavbrott, är utgångspunkten för att det nya produktionsköket utrustas med 
stationär reservkraft och reservvatten. Det nya köket ska säkerställa den viktiga 
samhällsfunktionen kring måltider som kommunerna har ansvar för. 
 
 

Överförmyndarnämnden 

Årets verksamhet 
Som tillsynsmyndighet har överförmyndarnämndens verksamhet under årets första hälft haft 
stort fokus på granskning av de ekonomiska redovisningar som ställföreträdare enligt lag ska 
lämna in före den 1 mars varje år. Mycket arbete har lagts på att säkerställa att det finns goda 
rutiner för detta.  
 
Under hösten kommer e-tjänster att börja utvecklas tillsammans med 
Digitaliseringsavdelningen. 
 
Prognostiserat resultat 

Resultatet för verksamheten 2019 beräknas ligga i nivå med budget.  

 
Investeringar 

Inga investeringar. 
 
Framtid 

Volymen av ärenden gällande god man för ensamkommande barn bedöms vara fortsatt låg.  

Att hitta ställföreträdare till komplicerade ärenden beräknas vara fortsatt problematiskt. Hur 
mycket det kommer att påverka verksamheten är beroende av hur många svårare ärenden som 
kommer in.  
Andelen svårare ärenden påverkar även verksamheten i övrigt då det tar mer handläggningstid 
i anspråk. 

Byte av ärendehanteringssystem kommer att behöva ske då det som används idag kommer att 

försvinna inom några år. Den gemensamma upphandling av ärendehanteringssystem som de 

värmländska kommunerna genomför avvaktas för att se om överförmyndarenheten kan nyttja 
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det system som köps in. Byte kan därför ske tidigast 2020. 

 

Bergslagens räddningstjänst 

Årets verksamhet 
Den 1 januari 2019 tillträdde ny förbundschef och vid samma tidpunkt tillträdde ny direktion 
för Bergslagens Räddningstjänst (BRT).  
 
Ett nytt handlingsprogram för perioden 2020–2023 antogs av direktionen under juni månad.  
Under juni har samtliga medlemskommuner beslutat om en förändring i förbundsordningen 
gällande kostnadstäckning för de insatser som överstiger medlemskommunernas självrisker. 
Innan fanns ingen skrivning gällande förhållandet mellan BRT och den enskilda 
medlemskommunen vid större händelser. 
 
BRT är fortsatt involverat i olika typer av mötesforum bland annat inom 
medlemskommunerna där personal från Skyddsavdelningen ofta medverkar. Exempel på 
uppgifter som behandlas i dessa möten är trygghet & säkerhet, samhällets robusthet & 
sårbarhet, samverkan av olika slag, försäkringsfrågor mm. Larmchefen medverkar bland annat 
med Polis Region Bergslagens projekt av ny SLC (samverkan och ledningscentral) i Örebro 
samt undergrupper för detta, som teknik och Daedalos/Respons. 
 
BRT är delaktiga i utredningen om det gemensamma ledningssystemet, Räddningsregion 
Bergslagen, som omfattar 52 kommuner, 18 räddningstjänster och cirka 130 brandstationer. 
Prognostiserat resultat 
 
Prognosen för 2019 visar på ett mindre överskott som främst beror på vakant tjänst inom 
staben, lägre avskrivningskostnader fram till juli månad och att avsatta medel för oförutsedda 
kostnader inte har förbrukats. Hittills under året har antalet larm varit inom det normala, vilket 
gör att personalkostnaderna följer budget.  
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till totalt 10,5 mnkr, varav 6 mnkr är överfört från 2018 
för framtida investering av bland annat tunga fordon.  
 
Vid utgången av juli är cirka 1,2 mnkr förbrukad (12 %). Upphandling av ny tankbil till 
Filipstad är klar och kostnaden beräknas uppgå till 3 mnkr. Leverans kommer att ske under 
2020 vilket medför att budgeten för tankbilen kommer att föras över till 2020. Upphandling av 
ytterligare ett tungt fordon har påbörjats under året. 
 
Framtid 
Under hösten kommer BRT införa ny webbplattform för att få en modernare 
informationskanal ut mot allmänhet och därefter införa intranät för den interna 
kommunikationen i förbundet. 
 
Ny lagstiftning är på gång som kommer att beröra samtliga räddningstjänster i Sverige. Krav 
på att tillhöra en systemledning som är bemannad dygnet runt kommer med stor sannolikhet 
att komma. För att möta framtida lagstiftning och krav ingår BRT i ett projekt där 18  
Räddningstjänster gemensamt skall försöka hitta former i samverkan för att möta framtidens 
krav på systemledning. 
 
Planering inför semesterperioden blir allt mer problematisk då problem finns med att erbjuda 
fyra veckors semester under sommarperioden. För att inte tappa allt för mycket i kvalitet finns 
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ett tak på hur många ordinarie brandmän som kan ha semester samtidigt vilket gör det svårt 
för personalen att få ut den lagstadgade semestern.  
 
BRT har informerat medlemskommunerna att senast 2021 behöver två poolbrandmän tillföras 
organisationen. Framförallt ur ett arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa den ordinarie 
skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet, sjukdom med mera. 
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Degerfors bolagskoncern  

Degerforsbolagen AB 

Årets verksamhet 
Degerforsbolagen ABs ägardirektiv innebär att utöva insyn i sina tre dotterbolag samt 
samordna frågor som berör koncernen som helhet. Detta sker genom att vid varje 
sammanträde behandla respektive bolags verksamhet och ekonomi.  
 

Under första halvåret har tre styrelsemöten och en ordinarie bolagsstämma hållits där även ny 
styrelse blev vald. Under styrelsemötet 2019-06-13 valdes även Teresa Dahlström in som ny 
VD. 
 

Prognostiserat resultat 
Det upparbetade resultatet för Degerforsbolagen AB uppgår den 30:e juni till +382 tkr. 
Prognosen för helåret beräknas till +778 och skall jämföras med en budgeterad vinst om 748 
tkr. Prognosens bättre resultat beror på mindre räntekostnader. 
 

Investeringar 
Inga investeringar är upptagna för 2019. 
 

 

Degerforsbyggen AB 

 
Årets verksamhet 
AO Bostäder 
Vid ingången av 2019 uppgick vakansen för bostäder till 6st lägenheter och vid halvåret visar 
genomsnittsvakansen en oförändrad trend. Trots den oförändrade vakansen märker vi att 
andelen visningar per omsatt lägenhet ökar, potentiella hyresgäster verkar ha mer alternativ att 
välja på hos andra aktörer vilket tyder på en mindre efterfrågan och bättre utbud på 
marknaden i stort. 
 

Den 1:a februari förvärvade företaget fastigheten Agen 17:8 belägen på adressen 

Medborgargatan 19 som genom blockhyreskontrakt förhyrs av Degerfors kommun.  

Under våren har även en mindre omorganisation framtagits och beslutats avseende den 

administrativa personalen i företaget vilket resulterat i en del obudgeterade 

omställningskostnader. Rekrytering gällande en ny tjänst Administrativ chef genomfördes och 

färdigställdes inför sommaren och tjänsten tillsätts i början av september. 

 

AO Kommunfastigheter 

Under våren har försäljning genomförts av fastigheten Bruket 9:19 med adressen Liavägen 16 

vilket innebar en minskning av affärsområdets årliga omsättning med 895 000kr. Arbetet med 

att försöka bibehålla en lämplig storlek av fastighetsinnehavet i affärsområdet fortskrider. 

Under våren har en arbetsmodell framtagits i samarbete med Servicenämnden och Kultur och 

utbildningsnämnden i syfte att på ett bättre sätt fånga in verksamheternas behov avseende 

utförda skyddsronder, verksamhetsanpassningar och felanmälningar. Utöver detta har även en 

årscykel tagits fram i syfte att förbättra och utöka kommunikationen mellan affärsområdet och 
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de olika kommunala verksamheterna som är hyresgäster. Detta arbetssätt planeras inför 

hösten att sjösättas för alla nämnder.  

 

Flertalet utredningar har påbörjats gällande ombyggnationsbehov, lokalbehov och 

verksamhetsanpassningar. Ombyggnation av lokaler till hemtjänsten på Sveagatan 3 har 

genomförts och är vid halvåret näst intill färdigställt. Projektering av ombyggnation till två 

förskoleavdelningar på Odelbergsvägen 33 har genomförts och upphandling har påbörjats 

under sommaren. 

 

Prognostiserat resultat 
Det upparbetade resultatet för Degerforsbyggen AB uppgår den 30:e juni till +3 427 tkr, exkl. 
AO Kommunfastigheter. Prognosen för helåret beräknas till +4 106 och skall jämföras med 
en budgeterad vinst om 3 942 tkr. Prognosens bättre resultat beror främst på högre 
hyresintäkter för både bostäder och lokaler. 
 

Investeringar 
Årets budgeterade investeringar uppgår till 11 671 tkr och för första halvåret är 3 096 tkr 
upparbetat. Utfallets ringa storlek i jämförelse med budget förklaras med att ett av de större 
ROT-renoveringsprojekten inte kommer genomföras. 
 

Framtid 
Lägenhetsvakansen för andra halvåret bedöms bibehålla nuvarande nivå och andelen visningar 
per omsatt lägenheter ser ut att fortsatt hålla i sig. Arbetet med att igångsätta ett nytt 
marknadssystem pågår och planeras lanseras under hösten, detta genomförs i syfte att göra 
omsättningen av lägenheter mer effektiv och kösystemet bättre. En genomlysning av 
underhållsbehovet för båda affärsområdena har genomförts under första halvåret och 
framgent fortsätter arbetet med att analysera och upprätta en underhållsplan med hänsyn 
tagen till vad som är praktiskt och ekonomiskt genomförbart. 
 

 

Degerfors Industrihus AB 

Årets verksamhet 
Vid ingången av 2019 uppgick vakansen för lokaler till 9,7 procent och den 30:e juni uppgick 
vakansen till 7,4 procent. En uppsägning av lokal har inkommit och två uthyrningar har skett. 
Dialog har förts med fem befintliga hyresgäster om aktuellt eller kommande behov av 
lokalanpassningar och/eller ytterligare förhyrning. 
 

En större utredning har avslutats gällande en potentiell fastighetsaffär och resulterade inte i ett 

förvärv. 

 

Del av fastighet har försålts och beslut om förvärv av två fastighetstomter av Degerfors 

kommun har tagits. Förvärvet av fastighetstomter syftar till att säkerställa tillgången till mark 

vid ett eventuellt framtida behov. 

 

Visning av vakanta/uppsagda lokaler har utförts kontinuerligt och intresset av industrilokaler 

bedöms inte vara överväldigande.  
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Prognostiserat resultat 

Det upparbetade resultatet för Degerfors Industrihus AB uppgår den 30:a juni till ett 
överskott om 126 tkr. Prognosen för helåret beräknas till ett underskott om 208 tkr och skall 
jämföras med en budgeterad förlust om 337 tkr. Anledningarna till att prognosen är bättre än 
budget är högre hyresintäkter, något lägre driftkostnader och räntekostnader. 
 

Investeringar 
Årets budgeterade investeringar uppgår till 1 800 tkr och för första halvåret är 0 tkr 
upparbetat. Orsaken till att inga kostnader är upparbetade beror på att de upptagna 
investeringarna hör till potentiella nya hyreskontrakt vilka ännu inte har tecknats. 
 

Framtid 
Lokalvakansen för andra halvåret bedöms med säkerhet fortsatt vara oförändrad då 
majoriteten av befintliga lokalkontrakt är sedan tidigare förlängda utan uppsägning. 
Utmaningen framgent ligger i att bibehålla en låg vakansgrad samt att lyssna och tillgodose 
lokalhyresgästernas växlande verksamhetsbehov och således krav på lokaler. Det är även av 
stor vikt att eventuella investeringar utförs eftertänksamt och kostnadseffektivt eftersom 
varken företaget eller hyresgästen ifråga gynnas av en stor och dyr investering som således 
skulle innebära en onödigt hög lokalhyra. 
 

Degerfors Energi AB 

Bolagets verksamhet är att äga och vidareutveckla infrastruktur för el-, stads- och 
fjärrvärmenät samt producera och distribuera fjärrvärme inom kommunens gränser eller där 
det är ekonomiskt välmotiverat. 
 
Bolagets resultat första halvåret uppgår till 7 419 tkr. Årsbudgeten är 12 560 tkr. Beloppen 
redovisas före avkastningskrav. 
 
Affärsområdet elnät redovisar ett resultat på 3 808 tkr. Budgeten för helåret beräknas till 7 908 
tkr. Elnätsverksamheten fokuserar på driftsäkerhet och har investerat i en ny 
mottagningsstation. 
 
Affärsområdet fjärrvärme redovisar ett resultat på 3 248 tkr. Budgeten för helåret beräknas till 
3 740 tkr. Verksamheten fokuserar på att förbättra logistiken för bränslehanteringen vid 
värmeverket HVC Degerfors och på att byta ut värmemätare. 
 
Affärsområdet stadsnät redovisar ett resultat på 363 tkr. Budgeten för helåret beräknas till 912 
tkr. Villafiberutbyggnad pågår på Sandgatan, Skolgatan, Spelmansgatan och i Ängebäck. 
Dessutom utförs en förtätningskampanj på landsbygden.  
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Kommunfullmäktiges mål Nämndmål

Ansvarig 

nämnd Målupp-

fyllelse 
Bedömning måluppfyllelse Beskrivning av de tillhörande aktiviteter som man 

genomfört som ett led i att nå upp till målet Analys av resultatet Eventeulla avvikelser

Attraktivitet 0-49 % 50-89 % 90-100% %

Degerfors kommun arbetar för att näringsidkare i kommunen ska 

ha goda förutsättningar för att driva företag.

KS

75%

Mål delvis uppfyllt, fyra av tre indikatorer är uppfyllda, 

därmed 75% uppfyllt. 

 Företagsbesök och företagsträffar är genomförda enligt plan. 

En marknadsföringskampanj har genomförts för starta eget-

information. Antalet nystartade företag har ökat kraftigt under 

första halvåret. I februari arrangerades Östra 

Värmlandsnäringslivsdag i Degerfors med omkring 150 

deltagare.

Arbete har skett genom att variera innehåll och tider för 

företagarträffar utifrån bransch och målgrupp, detta för att nå 

fler företagare. Antalet nystartade företag har ökat genom att 

utveckla starta eget-information bland annat genom 

inspirationsmöten samt marknadsföring. Företagsbesök har 

ökat genom att fler än 10 stycken tillfällen har hållits.  

Vi arbetar för en god tillgänglighet, service och bemötande. 

Tillgängligheten till kommunen ska öka genom att e-tjänster 

möjliggör service dygnet/året runt. Degerfors kommun ska öka 

sin tillgänglighet på webben, både på hemsidan och på sociala 

medier.

KS

80%

Mål delvis uppfyllt En analys av de e-tjänsterna som Degerfors kommun 

tillhandahåller har gjorts i syfte att kunna öka antalet digitala e-

tjänster. Arbetet med att digitalisera samtliga e-tjänster 

kommer att fortsätta under hösten 2019 med målsättningen att 

allt som erbjuds i blankettform även ska erbjudas som digital e-

tjänst. Degerfors kommun har under 2019 stärkt sin närvaro i 

sociala medier med goda resultat. Under våren har konton 

skapats på LinkedIn och Instagram. På Instagram turas 

Degerfors kommuns olika enheter om att ta hand om kontot en 

vecka i taget. LinkedIn består än så länge av annonser av lediga 

tjänster i Degerfors kommun. På sikt ska LinkedIn användas 

som verktyg i vårt fortsatta arbete med employer branding. 

Sedan tidigare finns Degerfors kommun på Facebook. 

Att måluppfyllelsen inte uppnår 100% beror på att de flesta e-

tjänsterna vi erbjuder endast finns som blanketter. 

Blanketterna är nedladdnings- och ifyllbara, men ärendet når 

inte Degerfors kommun omgående likt en digital e-tjänst. 

Dessutom lämnar Degerfors kommuns webbplats en del att 

önska i termer om tillgänglighet. Bland annat saknas ett lättläst 

språkbruk och en tydligare sidstruktur.

Samtliga blanketter kan idag göras till digitala e-tjänster, 

men detta kräver såväl tid som resurser. I dagsläget 

bedömer Degerfors kommuns handläggare att somliga 

blanketter är lättare att hantera än digitala e-tjänster. 

Behovet av tillgänglig mark och lokaler för 

företagsetableringar kvarstår. Planarbetet för ett område 

vid Kvarnberg är inne i slutfasen, men är inte klart.

Inom Degerfors kommun ska det erbjudas attraktiva 

bostadstomter och det ska finnas ett varierat utbud av bostäder.

KS

90% x

Mål uppfyllt. Förhållandevis god planberedskap. God planberedskap. Bostadstomter finns. Arbetet med 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) återupptas efter 

sommar 2019 vilket har legat vilande ett tag på grund av 

prioriteringat gjorts mot näringsliv. 

Ej helt uoofyllt på grund av att planprioritering för 

näringslivsutveckling gjorts före bostadsplanering. Vidare 

uppdrag finns om att planlägga för flerbostadshus, ej 

genomfört vid delårets mätning.

Degerfors kommun tar ansvar för att regionala, nationella och 

internationella miljömål uppfylls. 

KS

25% x

Mål ej uppfyllt Som ett led i att öka måluppfyllelsen så pågår rekrytering av 

miljöstrateg och färväntas börja hösten 2019. resultat förvantas 

ses tidigast 2020.

Effekt av rekryteringen förväntas ses tidigast 2020. Ej uppfyllt pga av att resurs saknats innan. 

En fortsatt satsning ska ske på naturturism som vandring, cykel 

och fiske. Genom satsningen öka antalet besökare och därigenom 

ge bättre förutsättningar för befintliga och nya företagare inom 

besöksnäringen.

KS

100%

Mål uppfyllt Ett flertal aktiviteter har genomförts inom utvecklingsområdet 

Fasaskogen, bland annat en invigning i juni. Samarbete med 

Länsstyrelse, andra kommuner och näringsidkare har lett till att 

projektet fått goda resurser för utveckling. Tillsammans med 

Karlskoga kommun planeras det för ytterligare projekt runt 

fiske och naturturism. Även deltagit vid mässor där fiske och 

naturturism varit fokus. 

Antalet gästnätter och besökare kommer först att mätas 

efter säsong.

Degerfors kommun ser styrkor och möjligheter i mångfald. 

Kommunen ska arbeta aktivt för ökad mångfald i kommunens 

verksamheter och för ökad tolerans i hela kommunen. 

KS

33% x

Mål ej uppfyllt En handlingsplan för aktiva åtgärder utifrån målen i 

mångfaldspolicyn finns framtagen. Vidare är en 

lönekartläggning tillika analys genomförd av mäns och kvinnors 

löner avseende 2018 års löner.

Bedömningen på en helårseffekt visar en måluppfyllelse på 66 

% innebärande genomförande av en av de kvarstående 

aktiviteterna.  

Följande aktiviteter är ej genomförda:                               1. 

Mångfaldspolicyn gås igenom i samband med introduktion 

av nyanställd personal.                                        2. Minst 75 

% av cheferna ska ha genomgått en fortbildning inom 

mångfald- och jämställdhet     

Kommunstyrelsen ska verka för att personalen tillförsäkras en 

god arbetsmiljö och ett gott arbetsgivarskap ur en jämställdhets- 

och mångfaldsperspektiv. 

KS

66% x

Mål delvis uppfyllt Arbetsmiljöutbildningar för både skyddsombud och chefer är 

genomförda. Aktiviteten "Arbetsmiljöutbildningar ska anordnas 

för förtroendevalda" kvarstår för att nå 100 % måluppfyllelse. 

En genomgång/utbildning kommer att genomföras av 

Arbetsmiljöverket i samband med Kommunstyrelsens möte i 

november.

Plan och aktiviteter finns planerade för att uppnå målet till 100 

% vid helår.

Handläggningstiden för bygglovshantering, både för företag och 

kommuninvånare, ska ske utan dröjsmål.

BMN

75% x

Mål delvis uppfyllt Prioritering av bygglovsansökningar och anmälningar. Handläggningstiden är i tiotalen ärenden drygt 10-15 veckor. 

Anhopningen av ansökningar och anmälningar under våren och 

försommaren gör det ej möjligt att uppnå handläggningstiden 

på mindre än tio veckor. Detta trots extena inhyrd konsult och 

ringa handläggning av tillsyndsärenden. 

Få resurser för att kunna hantera det inom tidsram. 

Degerfors ska vara en kommun där människor 

vill leva och bo och där företag vill etablera sig 

och verka. Här ska det finnas attraktiva och 

trivsamma boende- och livsmiljöer, ett 

dynamiskt näringsliv, väl utbyggda 

kommunikationer och närhet till natur- och 

kulturupplevelser. Under planperioden ska 

kommunen säkerställa ett ökat antal bostäder i 

olika boendeformer.

Måluppfyllelse

Delårsresultat - Uppföljning av kommunfullmäktiges mål för Degerfors kommun 2019-07-31

Trend
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Degerfors kommun ska ha en säker trafikmiljö på väl framkomliga 

vägar med en belysningsstandard med hänsyn till trafiksäkerhet 

och personlig säkerhet. Kommunen eftersträvar fortsatt 

förbättrad kvalitet på beläggningar av gator och vägar.

SRN

40% x

Mål ej uppfyllt Extern besiktning och uppmätning av belagda ytor har 

genomförts och visar att reinvesteringsnivån är för låg.

Ekonomin gör att den dåliga standarden på gatu och vägnätet 

sjunker ytterligare.

Degerfors kommun ska erbjuda förskoleverksamhet  med god 

kvalitet.

KUN

100% x

Mål uppfyllt Enligt extern expertis får Degerfors kommun återkommande 

högsta betyg på kvaliteten i förskolan. Mätbara mål är under 

framtagande av SKL men finns inte i dagsläget. De mätbara 

indikatorer som finns är inte av resultatmodell utan mäter mer 

aktiviteter varför en siffra svårligen kan sättas korrekt. 

Verksamheten arbetar hela tiden med kvalitetet vilket gör att 

den ökar i takt med de nya förutsättningar som omvärlden 

skapar. Utgångspunkten för allt lärande i förskolan är att det 

ska bygga på barns intresse och lust att lära. Fokus ligger på att 

tillsammans med barnen utforska områden som barnen är 

intresserade av samtidigt som vi lockar till lärande utifrån 

målen i vår läroplan. Utbildning pågår från tidig morgon till sen 

kväll på förskolan där samtal och kommunikation är basen för 

utveckling och lärande och dess aktiviteter. Aktiviteterna sker 

enligt utgångspunkten och verksamheten strävar efter en 

variation där alla barns intressen och behov tas tillvara och att 

anpassningar kan göras för allas deltagande samtidigt som 

utmaningar ges. En komplex situation, med det är vad som 

krävs i dagens förskola och skola för att leva upp till 

styrdokumenten. Förskolorna i Degerfors erbjuder 

ämnesövergripande aktiviteter med variation som tar hänsyn 

till olika intressen och förmågor för att locka och involvera alla 

till utveckling och lärande. Aktiviteterna sker i olika 

gruppstorlekar och indelningar. Ämnesövergripande aktiviteter 

som är konkreta, variationsrika och nära barnets förståelse och 

intresse där barnet är delaktigt, har inflytande och är aktivt 

med sin kropp och sina tankar. Barnet får uttrycka sig genom 

olika kommunikationsformer, leken, lärmiljöer och material så 

som bild, sång och musik, drama, dans, rörelse och sitt 

Årets arbete med målen, projekten Läslyftet/Natur teknik och 

språkutveckling, projektet teknikerjakten och förskolechefernas 

verksamhetsutveckling av kollegialt lärande i 

undervisningsbegreppet och kopplingen mellan Systematiskt 

kvalitetsarbete och effekten ut i verksamheten ger barnet en 

kvalitativ förskola i Degerfors. Rektorerna och pedagogernas 

vilja att utmana sig och våga ifrågasätta gör att det 

systematiska arbetet som utvecklats för Degerfors förskolor 

utifrån styrdokumenten visar att förskolan ytterligare behöver 

arbeta med detta.  Med kunskap och utveckling kommer även 

förmåga att syna sin måluppfyllelse, men över tid betyder det 

inte att det är en kvalitetssänkning eller en minskning av 

måluppfyllelsen. Rektorerna är medvetna om att detta utmanar 

och tänker fortsättningsvis utveckla detta. Utmaningen med 

mål att sträva mot, är att det kräver en mycket reflekterande 

och analytisk grupp av pedagoger. Rektorer, specialpedagog och 

förskolans pedagoger uttrycker en utmaning i att möta barn av 

dagens samhälle som kräver andra sätt att undervisa för att 

utveckla förmåga att vara i samspel och samverka med andra i 

kommunikation och språk där lek och kunskaper ska utvecklas. 

Dessa utmaningar har varit olika och större på olika förskolor 

där specialpedagogen har fått intensifierat sitt arbete och 

pedagogerna har fått koncentrerat sitt arbete på normer och 

värden och lagt andra mål åt sidan. För att inkludera alla barn 

och dess familjer krävs ett fortsatt kollegialt lärande, samtal 

och utbildning för utveckla förhållningssätt och undervisning 

som inkluderar alla i förskolan. Inskolningar och 

personalförändringar samt frånvaro av ordinarie personal 

påverkar. Man ser att kvaliteten försämras då ordinarie 

Omorganisation på några förskolor har försvårat arbetet 

med målen. 

Möjliggöra för alla invånare att både utöva, uppleva och ta del av 

olika kultur- och konstformer.

KUN

90% x

Mål uppfyllt Kulturskolans egna arrangemang, såsom konserter, shower, 

musikcaféer, skolshower, skolbesök, öppet hus/prova på-kväll, 

samverkan med grundskola etc. Medverkan i sådant som 

arrangeras av andra aktörer, såsom Barnkalaset, 

länsövergripande samarbeten etc. Degerfors filmklubbs 

biovisningar, lovbio och skolbio för barn och ungdomar. 

Författarbesök på biblioteket och i skolorna. Barnteater för 

allmänheten och teateruppsättningar för grundskola och 

förskola. Under läsåret 18-19 har det gjorts en satsning på 

konstformen bild och form (i och med att kulturskolan numera 

erbjuder det som ämne). Under läsåret 19-20 utökas den 

satsningen genom kommunens medverkan i det treåriga 

konstprojektet "Bortom de blå bergen" i samarbete med 

Konstfrämjandet Bergslagen och Region Örebro län.

Det är svårt att göra en exakt mätning av måluppfyllelse men 

bedömningen görs att måluppfylellsen ökat sedan förra året 

och att möjligheten för kommuninvånarna att utöva, uppleva 

och ta del av olika kultur- och kostformer genom att antalet 

aktiviteter ökat. Deltagarantalet har också ökat. Musikskolan 

har utökat sina ämneskurser med ämnet bild och form, blivit en 

kulturskola och överlag upplevt ett uppsving vad gäller dess 

popularitet. Detta märks av både i antal medverkande på 

shower och andra framträdanden, publiksiffrorna och det stora 

besöksrekordet på senaste prova på-kvällen. Även andra 

arrangörer verkar för att erbjuda ett allsidigt kulturutbud och 

samverkan med civilsamhället hjälper också till att möjliggöra 

detta. Dessvärre har Riksteaterföreningen beslutat sig för att 

lägga sin verksamhet vilande, vilket innebär att utbudet av 

teater för vuxna på hemmaplan kommer att drabbas.

Samtliga ytkeskategorier och funktioner ska ha aktuella 

uppdragsbeskrivningar.

SN

x

Mål delvis uppfyllt Under 2018 påbörjades arbetet med att se över 

uppdragsbeskrivningar samt att upprätta beskrivning för vissa 

funktioner som saknade beskrivning. Under våren 2019 har 

samtliga chefers uppdragsbeskrivningar setts över och 

reviderats, detta har gjorts i samband med förändringar i 

chefsorganisationen för att chefsskapet förändras och 

nya/andra arbetsuppifter ingår i chefsskapet. 

På en helårseffekt bedöms det som att målet kommer att vara 

uppfyllt.  

Vid delår så saknar vissa funktioner en 

uppdragsbeskrivning samt att en del funktioner inte har 

uppdaterade uppdragsbeskrivningar. 

Andelen heltidstjänster ska ha ökat med 10% SN

0% x

Mål ej uppfyllt. Vid delårsrapport så är målet inte 

uppfyllt men bedöms bli helt uppfyllt vid helår. Detta 

för att första pilotgruppen inom heltidsprojektet 

sjösätts i november 2019 och därmed kommer andelen 

heltidstjänster ha höjts med minst 10%. 

Pilotgruppen inom heltidsprojektet sjösätts i november 2019 

och därmed kommer andelen heltidstjänster ha höjts med 

minst 10%. Fram till pilotgruppens start finns pågående och 

planerade aktiviteter som behöver genomföras för att 

resultatet ska falla väl ut. För att få till en fungerande 

schemaplanering så ska bemanningsprocessen följas. Till detta 

har även policys och ramverk tagits fram av en arbetsgrupp som 

ska vara till grund för nya bemanningsenhetens arbete. Även 

projektledare från heltidsprojektet har varit med i framtagandet 

av policys och ramverk för schemaläggning. 

Heltidsprojektet hamnade något efter i tidsplan med 

anledning av att samverkan kring bemanningsprocesser 

fick samverkas om. Avvikelsen har hanterats av 

projektledare och styrgrupp. Tidplanen har reviderats och 

anpassats efter rådande omsändigheter och nuvarande 

bedömning vid delåret är att pilotgruppen kommer att 

kunna sjösättas enligt plan, alltså start november 2019.

Degerfors ska vara en kommun där människor 

vill leva och bo och där företag vill etablera sig 

och verka. Här ska det finnas attraktiva och 

trivsamma boende- och livsmiljöer, ett 

dynamiskt näringsliv, väl utbyggda 

kommunikationer och närhet till natur- och 

kulturupplevelser. Under planperioden ska 

kommunen säkerställa ett ökat antal bostäder i 

olika boendeformer.
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Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Ansvarig 

nämnd

Målupp-

fyllelse 

Bedömning måluppfyllelse Beskrivning av de tillhörande aktiviteter som man 

genomfört som ett led i att nå upp till målet

Analys av resultatet Eventuella avvikelser

Kvalitet i verksamhet och service 0-49 % 50-89 % 90-100% %

Degerfors kommun ska vara och upplevas tryggt och säkert. KS

70 x

Målet delvis uppfyllt. Målet/uppdraget är 

brottsprevention. Att samverka inom Lokala 

Brottsförbyggande Rådet. Skapa ett förebyggande 

arbete tillsammans mellan Degerfors, Karlskoga, 

kommuner och polisen.

Kontinuerliga möten genomförts, med gemensam målbild. 

Konferens med forskningsinriktning på brottets bakomliggande 

orsaker har hållits.Trygghetsvandring i tätort samt Åtorp har 

genomförts. Svartå kommer att ha trygghetsvandring i höst.

Trygghetsvandringarna har lett till en ökad insikt om 

riskfaktorer. Utvecklingsgrupperna Åtorp/Svartå är positiva till 

förändringar som görs. I tätort har centrum blivit lugnare efter 

åtgärder kring Folkets hus.

Det har varit en del inbrott i kommunens egna lokaler. 

Med små Polisresurser i kommunen, så bör vi förstärka 

kommunens skalskydd och se över åtgärder med larm och 

rondering av vaktbolag.

I ett led att uppnå en effektivare förvaltning ska digitaliseringen 

inom nämndadministrationen öka. 

KS

50% x

Mål delvis uppfyllt. Alla nämnder använder numer diariet, ett av kommunens bolag 

använder det dock ännu inte. E-arkiv; medarb. har deltagit på 

en konferens och omvärldsbevakning har gjorts.  

I och med underbemanning på kansliet har löpande 

arbestuppgifter som måste göras prioriterats vilket innebär att 

en hel del fått stå tillbaka. Det finns dock goda förutsättningar 

att det framtida målarbetet på kansliet genomförs bättre.

Inom detta mål finns ett antal indikatorer knutna. Det 

mesta är inte (helt) genomfört, då kansliet varit 

underbemannat.  Lyckat är dock att alla nämnder numer 

använder sig av diariet villket ökat digitaliseringen.

Kommunen ska arbeta för att samtliga livsmedelsanläggningar i 

riskklass 3-6 (exempelvis större detaljhandel, storkök) uppfyller 

en god hygienisk kvalitet.

BMN

50% x

Mål delvis uppfyllt. Bedömning görs att tillsynsskulden 

bör vara borta vid årsskiftet. Med anledning av 

åtgärdsplan löver avvikelser så bedöms målet vara mer 

uppfyllt vid helår än vid delår. 

Löpande tillsyn enligt kontrollplan har utförts. Ingen 

livsmedelsburen smitta har kunnat konstaterats under först 

halvåret. 

Åtgärdsplan Av länsstyrelsens revision i maj 2019 erhölls avvikelse 

framförallt avseende avgiftsfinansiering och 

beredskapsplan. Åtgärdsplan för rättelse av avvikelser i 

revisionsrapport kommer nämnden att ta i aug 19. 

Degerfors kommuninvånare ska erbjudas en effektiv, säker, 

kvalitativ renhållning och vattenförsörjning.

SRN

90% x

Mål uppfyllt Utbyggnad av återvinningsgården har resulterat i att köerna 

minskat, det är lättare att sortera och lägga på rätt plats. Mer 

ytrymme.

Lite klagomål, mer nöjda kunder

En säker och stimulerande miljö erbjuds alla barn och ungdomar. 

Attraktiva parker, grönområden och rekreationsområden ska 

bevaras och utvecklas i kommunens alla tätorter. Verksamheten 

ska präglas av en ekologisk grundsyn för såväl planteringar som 

grönytor.

SRN

50% x

Mål delvis uppfyllt En satsning på sommarplanteringar har gett positivt 

mottagande.

För lite reinvesteringsmedel för att bya ut dålig och 

gammal utrusting på förskolor, skolor och lekplatser.

Kommunkoncernens verksamheter ska erbjudas kostnadseffektiv 

kvalificerad service och support med en stabil och säker IT-miljö.

SRN

98% x

Mål uppfylt

Alla elever ska vara behöriga till nationellt program på gymnasiet. KUN

80% x

Mål delvis uppfyllt (preliminärt resultat). Definitivt 

resultat med beaktande av sommarskolor är inte klart 

ännu. Resultatet pekar dock mot ett något sämre 

resultat i år än förra året (2%). Prognosen för nästa år 

är dock god. 

Goda pedagoger är nyckeln för elevernas måluppfyllelse och 

fortbildning samt utveckling av arbetsmetoder sker löpande. 

Skolan i Degerfors deltar löpande i de fortbildningsinsatser som 

finns i skolverkets regi och deltar i flera olika projekt av 

utveckling av verksamheten. Elevhälsan är också en 

nyckelfaktor och är utbyggd i Degerfors jämfört med många 

andra kommuner.

Mätningen görs utfrån årskurs 9. Fullt naturligt varierar 

resultatet mellan åren då underlaget endast består av ca 100 

elever. Årskullen som nu avses har haft sämre måluppfyllelse 

genom hela skolgången och många har också stora enskilda 

utmaningar. Trots detta har måluppfyllelsen inom gruppen ökat 

under högstadieåren.Prognosen för nästa år är dock god. 

Alla elever ska lägst nå godkänt i samtliga ämnen. KUN

68% x

Mål delvis uppfyllt (preliminärt resultat). Definitivt 

resultat med beaktande av sommarskolor är inte klart 

ännu. Resultatet pekar dock mot ett något sämre 

resultat i år än förra året (2%). Prognosen för nästa år 

är dock god. 

Goda pedagoger är nyckeln för elevernas måluppfyllelse och 

fortbildning samt utveckling av arbetsmetoder sker löpande. 

Skolan i Degerfors deltar löpande i de fortbildningsinsatser som 

finns i skolverkets regi och deltar i flera olika projekt av 

utveckling av verksamheten. Elevhälsan är också en 

nyckelfaktor och är utbyggd i Degerfors jämfört med många 

andra kommuner.

Mätningen görs utfrån årskurs 9. Fullt naturligt varierar 

resultatet mellan åren då underlaget endast består av ca 100 

elever. Årskullen som nu avses har haft sämre måluppfyllelse 

genom hela skolgången och många har också stora enskilda 

utmaningar. Trots detta har måluppfyllelsen inom gruppen ökat 

under högstadieåren. 

För att nå behörighet till gymnasiet kan något ämne tas 

bort vilket då leder till att eleven inte får godkänt i alla 

ämnen. Bättre måluppfyllelse inom ett område kan alltså 

påverka ett annat målområde negativt. 

Erbjuda en förskola med hög kvalitet inom föreskriven tid. KUN

100% x

Mål uppfyllt. Enligt extern expertis får Degerfors 

kommun återkommande högsta betyg på kvaliteten i 

förskolan. Mätbara mål är under framtagande av SKL 

men finns inte i dagsläget. De mätbara indikatorer som 

finns är inte av resultatmodell utan mäter mer 

aktiviteter varför en siffra svårligen kan sättas korrekt. 

Samtliga barn har fått en förskoleplacering inom 

stipulerad tid. Verksamheten arbetar hela tiden med 

kvalitetet vilket gör att den ökar i takt med de nya 

förutsättningar som omvärlden skapar.

Utgångspunkten för allt lärande i förskolan är att det ska bygga 

på barns intresse och lust att lära. Fokus ligger på att 

tillsammans med barnen utforska områden som barnen är 

intresserade av samtidigt som vi lockar till lärande utifrån 

målen i vår läroplan. Utbildning pågår från tidig morgon till sen 

kväll på förskolan där samtal och kommunikation är basen för 

utveckling och lärande och dess aktiviteter. Aktiviteterna sker 

enligt utgångspunkten och verksamheten strävar efter en 

variation där alla barns intressen och behov tas tillvara och att 

anpassningar kan göras för allas deltagande samtidigt som 

utmaningar ges. En komplex situation, med det är vad som 

krävs i dagens förskola och skola för att leva upp till 

styrdokumenten. Förskolorna i Degerfors erbjuder 

ämnesövergripande aktiviteter med variation som tar hänsyn 

till olika intressen och förmågor för att locka och involvera alla 

till utveckling och lärande. Aktiviteterna sker i olika 

gruppstorlekar och indelningar. Ämnesövergripande aktiviteter 

som är konkreta, variationsrika och nära barnets förståelse och 

Årets arbete med målen, projekten Läslyftet/Natur teknik och 

språkutveckling, projektet teknikerjakten och förskolechefernas 

verksamhetsutveckling av kollegialt lärande i 

undervisningsbegreppet och kopplingen mellan Systematiskt 

kvalitetsarbete och effekten ut i verksamheten ger barnet en 

kvalitativ förskola i Degerfors. Rektorerna och pedagogernas 

vilja att utmana sig och våga ifrågasätta gör att det 

systematiska arbetet som utvecklats för Degerfors förskolor 

utifrån styrdokumenten visar att förskolan ytterligare behöver 

arbeta med detta.  Med kunskap och utveckling kommer även 

förmåga att syna sin måluppfyllelse, men över tid betyder det 

inte att det är en kvalitetssänkning eller en minskning av 

måluppfyllelsen. Rektorerna är medvetna om att detta utmanar 

och tänker fortsättningsvis utveckla detta. Utmaningen med 

mål att sträva mot, är att det kräver en mycket reflekterande 

och analytisk grupp av pedagoger. Rektorer, specialpedagog och 

förskolans pedagoger uttrycker en utmaning i att möta barn av 

dagens samhälle som kräver andra sätt att undervisa för att 

Omorganisation på några förskolor har försvårat arbetet 

med målen.

Kompetensförsörjning är nyckeln för att kunna 

leverera den service vi har beslutat om och 

som medborgarna i Degerfors kommun har rätt 

att kräva. Verksamhetsstyrningen och 

användningen av resultatmått och 

kvalitetsmått behöver förbättras för att 

säkerställa att vi levererar önskat värde med de 

resurser vi har till förfogande. I arbetet ligger 

också att utveckla metoder för analys och 

utvärdering av måtten. Särskilt fokus ska under 

perioden läggas på våra två största 

verksamheter skola samt vård och omsorg.

TrendMåluppfyllelse

Delårsresultat - Uppföljning av kommunfullmäktiges mål för Degerfors kommun 2019-07-31
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Säkra kvalitet och hållbarhet i alla led, från utskrivande enhet till 

egen regi, inom trygg och säker utskrvning. 

SN

80%

Mål delvis uppfyllt Vissa delar i processen behöver beslutas permanent, det gäller 

främst den sista delen i processen som rör den utförande 

verksamheten. 

Målet går mot att vara helt uppfyllt och det kan förklaras med 

att processen är famtagen och förankrad med berörda samt att 

de delar som ännu inte är beslutade har tillfälliga lösningar som 

ska generera att processen efetrföljs som planerat.

Sista delen i processen, den som rör utförarverksamhet, är 

under utredning. Tidigare har den hanterats ev att antal 

hemtagsningsundersköterskor som ska motta alla enksilda 

som har trygg hemgång. Arbetssättet har utretts och 

utifrån tillhörande analys så bedömer arbetsgivaren att 

det är för dyr verksamhet när ett antal undersköterskor 

avsatts för trygg och säker hemgång. Verksamhetschefer 

för Vård och Omsorg och Individ, familj och 

funktionshinder har fått i uppdrag att ta fram ett annat 
Öka andelen självförsörjande hushåll med barn, jämfört med 

föregående år. 

SN

50% x

Mål delvis uppfyllt 2017: Sex stycken hushåll med barn som avslutats till 

arbete/studier/annan ersättning. 2018: Nio hushåll med barn. 

2019: Åtta hushåll med barn.                                                                   

På ekonomiskt bistånd flykting: Åtta hushåll med barn till 

studier/arbete 2017, samma antal 2018 samt 2019.  Oklart om 

Ökning av antalet självförsörjande hushåll med barn i 

jämförelse med 2017. Dock inte jämfört med 2018.

Troligen finns ett antal ärenden som inte är aktuella men 

som ej avslutats ännu påp grund av pågående 

semesterperioder bland handläggarna - därför inte räknats 

med i statistik. 

Öka andelen barn, som varit i samverkan, som inte 

återaktualiserats inom ett år jämfört med föregående år. 

SN

30% x

Mål ej uppfyllt Under perioden 190101-190630 har 217 ärenden 

aktualiseringar gällande 145 enskilda personer. 26 (12%) av 

dessa har återaktualiserats, men i 50% av fallen har det skett 

inom 1 mån. Föregående år aktualiserades 170 ärenden 

gällande 150 enskilda personer. 16 (9,5%) av dessa 

återaktualiserades under samma period.                                

Handlingsplaner har upprättats för samarbete mellan 

socialtjänst och skolan/förskolan, polisen och psykiatrin. Syftet 

med dessa är att förbättra samarbetet, sprida information och 

öka förståelsen för varandras verksamheter. Information ska 

spridas till såväl yrkesverksamma som barn/ungdomar och 

deras nätverk.
Minska insitutionsplaceringar jämfört med föregående år som ett 

led av arbetet med förstärkt öppenvård. 

SN

30% x

Mål ej uppfyllt  190731 var antalet institutionsplaceringar enligt LVU, LVM och 

SoL (ej funktionshinderområdet) 17 stycken. 181231 var antalet 

14 st. Förstärkt öppenvård arbetar förebyggande och stödjande 

med flera individer där institutionsplacering annars hade kunnat 

bli aktuellt. Förstärkt öppenvård har arbetat mycket med 

"hemmasittare", som är personer som skulle kunna bli aktuella 

för institutionsvård inom några år.  

Barn- och ungdomsgruppen har under perioden blivit fulltalig 

och en 1:e socialsekreterare har anställts, vilket gör att 

socialsekreterarna får möjlighet att arbeta mer med bl.a. 

uppföljning av beslut om institutionsvård. Ett samarbete med 

Karlskoga gällande öppenvård för vuxna personer med missbruk 

planeras under hösten.

Antalet placeringar har ökat något, en trend som speglas i 

hela landet. 

Kompetensförsörjning är nyckeln för att kunna 

leverera den service vi har beslutat om och 

som medborgarna i Degerfors kommun har rätt 

att kräva. Verksamhetsstyrningen och 

användningen av resultatmått och 

kvalitetsmått behöver förbättras för att 

säkerställa att vi levererar önskat värde med de 

resurser vi har till förfogande. I arbetet ligger 

också att utveckla metoder för analys och 

utvärdering av måtten. Särskilt fokus ska under 

perioden läggas på våra två största 

verksamheter skola samt vård och omsorg.
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Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Ansvarig 

nämnd

Målupp-

fyllelse 

Bedömning måluppfyllelse Beskrivning av de tillhörande aktiviteter som man 

genomfört som ett led i att nå upp till målet

Analys av resultatet samt eventuella avvikelser. Eventuella avvikelser

Integration 0-49 % 50-89 % 90-100% %

Degerfors kommuns integrationsarbete ska skapa förutsättningar 

för nyanlända att leva ett gott liv. Tillsammans med andra aktörer 

ska förutsättningar skapas för delaktighet och medansvar, det vill 

säga rättigheter och skyldigheter, i samhället.

KS

60% x 

Mål delvis uppfyllt Har kortidsanställt resurs på vaktmästeriet och startat 

samarbete med arbetsmarknadsenheten (AME).

Har via det utökade samarbete med AME gett positiva resultat.

Servicenämnden ska i samarbete med kommunens föreningsliv 

verka för en meningsfull fritid.

SRN

70% x

Mål delvis uppfyllt Förbättras stadigt genom dialog och föreningsråd. Bra dialog och mindre klagomål.

Biblioteket ska vara tillgängligt och berikande för alla oavsett 

ålder, funktionsvariation eller språk.

KUN

85% x

Mål delvis uppfyllt. Vid delåret görs bedömningen att 

målet är på god väg att uppfyllas. 

Meröppet, till vilket biblioteket sökt och erhållit bidrag från 

Statens kulturråd. Inköp av utländsk litteratur till 

skolbiblioteken (till det ändamålet har det också sökts och 

erhållits bidrag från Statens kulturråd och böckerna ska köpas in 

under höstterminen 2019). Biblioteket har även under 

sommaren erbjudit sagostunder på arabiska. De publika 

datorerna (som allmänheten kan boka och använda på 

biblioteket) är väldigt populära och uppbokade och därför har 

biblioteket utökat dem med två datorer (totalt finns nu 6 

publika datorer).

Det som drar ner helhetsbetyget är framför allt bibliotekets 

öppettider. Med rådande budget och bemanning låter det sig 

inte göras att utöka öppettiderna men däremot ska biblioteket 

erbjuda kommuninvånarna "Meröppet", det vill säga att den 

som vill och är över 18 år kan lösa ut en låstagg och då besöka 

och använda biblioteket även på tider då det inte är bemannat.

Fritidsgården ska vara en öppen verksamhet där alla ungdomar 

ska kunna vara delaktiga och påverka sin fritid med vuxenstöd

KUN

50-60% x

Mål delvis uppfyllt Fritidsledarna jobbar än mer uppsökande än tidigare och lägger 

en del av sin planeringstid på Stora Vallaskolan. De har märkt 

att om de får bra kontakt med ungdomarna i skolan så är det 

lättare för ungdomarna att hitta till fritidsgården. Sommaren 

2019 är den första då fritidsgården håller öppet hela sommaren 

När fritidsgården flyttade till de nya lokalerna i Folkets hus blev 

det ett rejält uppsving av besöksantalet och det höll i sig 

ungefär ett halvår men sedan har besöken återigen minskat 

(det är inte lika lågt besöksantal som innan fritidsgården 

flyttade till Folkets hus men det är fortfarande lågt). 

Fritidsgården har under en längre tid haft låga 

besökssiffror.

85% av de som lämnar etableringsprogrammet går vidare till 

arbete, studier eller arbetsmarknadsåtgärder.

SN

50% x

Mål delvis uppfyllt 30 avslutatade ärenden på ekonomiskt bistånd flykting till och 

med 190630 varav 16 stycken till jobb/studier (50%  av 

avslutade ärenden vidare arbete/studier, dock ej direkt från 

etableringsprogrammet.) Vägen vidare haft aktivitetsstart med 

17 personer under 2019 t.o.m. 190630. Antal inskrivna i Vägen 

vidare: 20 stycken  (16 i anställning). Antal inskrivna i All in: 5 

personer från målgrupp. Antal inskrivna AME övrigt: 11 

personer. Totalt AME: 36 personer från målgrupp i 

åtgärd/anställning. Bedöms svårt att nå målet fullt ut under 

2019 på grund av förädnringar i omvärlden.                                                                                                      

Regelbundna samverkansmöten med SFI/arbetsförmedlingen 

(AF), regelbundna samverkansmöten med AF för Vägen vidare, 

extratjänster, All in, Dua-jobbspår. All in/ Dua näringsliv/AME 

Karlskoga anordnat utbildningar inom jobbspåren - totalt 6 

personer från Degerfors deltagit med godkänt resultat.

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag påbörjats under våren 

och omorganisation -oklar situation medfört att tid  tillägnats 

att klargöra förändringar inom arbetsmarknadsområdet. Ökat 

antal individer som skrivits ut från etableringen pga att de ej 

klarat stegförflyttning inom SFI. Även förändring inom SFI med 

minsakde resurser bidragit till att ökat antal skrivts ut från 

SFI/AF.

2019 förväntas ett 30-tal personer gå ur/ bli klara med 

etableringen enligt tidigare uppgifter från AF. Under våren 

2019 har utöver dessa 30 även ca 25-30 personer skrivits 

ut från AF/SFI då de ej bedöms stå till arbetsmarknadens 

förfogande.

Minst tre aktivitetr/projekt kopplade till intergrationsplanen ska 

vara pågående eller genomförda i sicialförvaltningen. 

SN

90% x

Mål uppfyllt Nya projektmedel Länsstyrelsen beviljats 2019/2020 för 

arbete/aktivieter med integration inom områden: HBTQ, Våld i 

nära relation/Hedersrelaterat våld,  Psykisk ohälsa och 

Jämställdhet samt vidareutveckling av språkaktivieter. Start 

190701                                                                                            

InfoCenter som aktivitet: Mötesplats skapad  2017. Högt antal 

besökare 15 personer/dag. Boende-samarbete med 

Degerforsbyggen/Hyresgästföreningen med genomförd Boskola 

2018 samt 2019. Språkaktiviteter erbjuds regelbundet i 

samverkan med PRO.  IT-skola gällande utbildning i hantering av 

ITverktyg/digtala tjänster erbjuds regelbundet. 

Samhällsinformation ges genom regelbundna 

informationstillfällen med samhällsinformation t.ex. 

valinformation inför valet 2018.                                                                  

Fortsatt arbete med aktivieter i nytt projekt 2019/2020 som 

kallas för VIDA. Även projekt All in/Dua, närinsglivsprojekt 

Kalrskoga/Degerfors/AME finns. Karlskoga har anordnat 

utbildningsinsats våren 2019  inom området köksbiträde, 

servicebiträde, städ samt industri och tillverkning där flertalet 

nyanlända deltagit, sex deltagare från Dfs kommun genomfört 

utbildningsinsatsen.

Mål avseende ökat antal praktikplatser inom kommunen  ej 

uppfyllt fullt ut. Återstår att jobba vidare med. Platser finns 

inom äldreomsorg, barnomsorg, daglig verksamhet samt har 

under våren funnits även på vaktmästeriet. Fungerande 

samverkan/samarbete finns med Serviceförvaltningen/AME 

angående lämpade arbetsuppgifter.

Trend

Delårsresultat - Uppföljning av kommunfullmäktiges mål för Degerfors kommun 2019-07-31

Degerfors ska vara en bra plats för alla och våra 

verksamheter ska anpassas bättre till en 

levande mångfald. Detta gör vi genom att 

implementera den antagna integrationsplanen 

under perioden för att kunna möta de 

demografiska, sociala och ekonomiska 

utmaningar som kommunen och regionen står 

inför under de närmsta åren.

Måluppfyllelse
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Ny infart och parkeringar på torget 

 

Förslag till beslut 

Byggnation av ny infart och parkeringsplatser på torget genomförs inte. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den antagna detaljplanen från 2018- 07-12, möjliggör byggnation av ny infart 

och parkeringsplatser, men den är inte tvingande. 

Två alternativ till upprustning av torget utan infart och parkering samt utökning 

av parkeringarna bakom nämndhuset finns framtaget. Förslagen har 

presenterats för Captiva och Coop. 

Inget av alternativeten är aktuella för Coop och Captiva.  

Vidare är dom inte villiga att gå in med ytterligare finansiering. 

Utlåtande har inkommit 2019-05-23 från Region Örebro och Svelandstrafiken, 

som är kritiska till den föreslagna utformningen med infart till torget, se bilaga 

från Region Örebro Län. Det behövs ytterligare ändring i antagen plan och 

ombyggnation för att få plats med två bussar. Vilket fördyrar kalkylen. 

   

Ärendet 

Senast inför kommunfullmäktiges sammanträde i april 2019 ska de totala 
kostnaderna tas fram samt även lämnas förslag på vad Degerfors kommun är 
beredda att betala för de åtgärder som behövs för att den antagna planen ska 
genomförs. Det gäller:  
a. Ny infart på torget från Medborgargatan  

b. Gångfartsområde och parkeringsplatser på torget i enlighet med den antagna 
planen.  
2. Senast i april 2019 ska kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning till 
hur Torget/Medborgarplatsen ska utvecklas. Det gäller således inklusive eller 
exklusive åtgärder i enlighet med den antagna planen.  
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Finansiering 

Kostnaderna för att genomföra den antagna planen, hamnar på 2440 tkr. 

Captiva och Coop är inte villiga att gå in med ytterligare finansiering, än de 

tidigare utlovade 400 tkr var. Degerfors Kommun har i budgeten för 2019 inget 

med för att genomföra planen. 

Bedömning 

Utlåtandet från trafikverket 2016-11-29, där den samlade bedömningen är att 

den nya planerade anslutningen till torget har en negativ inverkan på 

trafiksäkerheten och framkomligheten, kvarstår. 

I sak har inget ändrats sedan 2016-11-29, ändå kommer trafikverket med ett 

nytt utlåtande. 

 ”Trafikverket förutsätter att hela vägsektionen på väg 205/243 uppfyller 

utformningskraven enligt VGU (vägar- och gators utformning)”.  

Om det upplevs trång och rörigt idag på Medborgargatan kommer det att 

upplevas ännu rörigare med en infart till torget. 

Infarten med parkeringar gör även att det tar bort förutsättningar för 

byggnation av lägenheter i övre delen av Coophuset. 

Beslutsunderlag 

Utlåtande från länstrafiken 2019-05-23, 2018-05-14. 

Kalkyl dat 2019-04-10 från Serviceförvaltningen för ovan nämnda åtgärder 

exklusive upprustning/ombyggnad av det övriga torget, visar en kostnad på 

2 442 tkr exkl. moms. 

Vid tidigare kalkyler beräknades beloppet till ca 1 200 tkr exkl. moms vilket då 

presenterades för Coop och Captiva. Då kunde de tänka sig att dela lika på 

kostnaden mellan Degerfors kommun, Coop och Captiva dvs. 400 tkr per part. 

Den senaste kalkylen har nu presenterats för Coop och Captiva. 

Captiva svarar i ett mail dat 2019-04-15 att de bibehåller beloppet 400 kkr men 

kan ev. tänka sig öka till 500 kkr men detta är inte beslutat hos Captiva.  

Coop svarar i ett mail dat 2019-04-15 att de kommer att kunna bidra med 400 

kkr vilket motsvarar 1/3 av den ursprungliga kalkylen. Detta gäller under 

förutsättning att de får 12-15 p-platser inklusive ca 2+2 platser utefter fasad. De 

vill se förslag till parkering/infartslösning samt diskutera med kommunen om 

tidsbegränsad parkering och fällning/utglesning av befintliga träd utefter fasad i 

samband med en medfinansiering. De skriver att den framtagna budgeten är 

dubbelt så dyr som tidigare redovisade kalkyl från kommunen, vilket gör att de 

inte utan vidare kan acceptera ytterligare medfinansiering. Den frågan vill de 

diskutera med alla inblandade parter och kanske med fler aktörer som har nytta 

av tillskottet av p-platser. Captiva som fastighetsägare och hyresvärd till 

kommande lokalhyresgäster, kommunen för tillgängliga korttidsplatser för 

besök, förbättrad torghandel, Folkets hus, bibliotek, verksamheter i anslutning 
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till centrum såsom restauranger och butiker, turister närboende, nya boenden 

vid ev. bostadsutveckling i Coop-huset m fl. De vill ha en fortsatt dialog kring 

tidplan, finansiering, parkeringstider mm. 

 

Anders Luthman 

Servicechef 
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Region Örebro län 

Trafik och samhällsplanering 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
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Eklundavägen 1, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 

Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum  

Trafik och samhällsplanering, Fredrik Eliasson 2019-05-23 19RS4494 

Degerfors kommun  Degerfors 

kommun 

Kommunstyrelsen  

Ank 2019-09-03 

Dnr KS 183-2016/85 

 

 

Angående infart vid Medborgarplatsen 

Vi har nåtts av informationen om ett planärende i Degerfors kommun, där 

inriktningen är uppförande av en ny infart vid Medborgarplatsen. Det trafikföretag 

(Connect Bus, tidigare Sönebuss) som Region Örebro län har gett i uppdrag att utföra 

kollektivtrafik på berörda linjesträckningar, har också tagit del av handlingarna. De 

har bedömt att den föreslagna utformningen sannolikt kommer att innebära 

svårigheter att använda Medborgarplatsen som hållplats för de linjer som idag angör 

platsen.  

 

Region Örebro län har därför tillsammans Svealandstrafiken tittat närmare på vad 

föreslagen utformning kan ha för konsekvenser för att kunna angöra 

Medborgarplatsen med kollektivtrafiken.  

 

Vi vill framföra följande i ärendet:  

 

 Flertalet gånger under dagen förekommer det att flera bussar angör hållplatsen 

samtidigt. Idag upptar två bussars längd hela hållplatsen. Därför är det omöjligt att 

korta av längden på den och bibehålla samma kollektivtrafikutbud. Degerfors är en 

liten ort, men har en bra kollektivtrafikförsörjning, och att glesa ut turerna skulle 

eliminera samtrafiken och de goda pendlarmöjligheterna.  

 

Placeringen av den nya föreslagna infarten så nära bussarna kommer orsaka 

konfliktsituationer eftersom bussarna skymmer sikten mellan oskyddade trafikanter 

på trottoaren och fordon som ska svänga in på infarten. Medborgargatan är dessutom 
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en hårt trafikerad genomfartsled, det finns alltså stor risk att trafiken stoppas upp av 

bilar som väntar på att kunna svänga in. 

Detta är också något som bussentreprenörens fackliga representanter har reagerat på.  

 

Vi kan också konstatera att Medborgarplatsen är Degerfors i särklass mest använda 

hållplats, med ett snitt på 250 påstigande per vardag under perioden jan-maj 2018. 

Jämför med t.ex. Degerfors station som hade knappa 100 påstigande per vardag under 

samma period.  

 

Mot bakgrund av detta är det Region Örebro läns och Svealandstrafikens 

gemensamma hållning att detta förslag inte är förenligt med den kollektivtrafik som 

finns på platsen idag. En utglesning av kollektivtrafiken vid Medborgarplatsen skulle 

kraftigt försämra möjligheterna att resa kollektivt från och till Degerfors. Vi förordar 

att om en ombyggnad ska genomföras, så behöver utformningen anpassas till 

kollektivtrafiken. Vi deltar gärna i ett sådant arbete. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Fredrik Eliasson 

Kollektivtrafikchef Region Örebro län 
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§ 68 Dnr 00089-2019  

Remiss: Handlingsprogram Bergslagens 
Räddningstjänst 2020-2023 Dnr 2019/0187-145 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsprogrammet för Bergslagens 
Räddningstjänst 2020-2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst har inkommit med ett förslag till 
handlingsprogram för räddningstjänsten och förebyggande åtgärder gällande 
perioden 2020-2023. Direktionen har även inkommit med ekonomisk plan.  

Direktionen önskar synpunkter på förslaget senast 15 maj 2019. 

Bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på handlingsprogrammet 
och föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
handlingsprogrammet.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08 

Handlingsprogram och ekonomisk plan från Bergslagens Räddningstjänst 

 

 



   
 
 
 

                      
      
 
 

HHaannddlliinnggsspprrooggrraamm  

BBeerrggssllaaggeennss  RRääddddnniinnggssttjjäännsstt  

22002200--22002233  
 

Förebyggande och Räddningstjänst 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställd av direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 
2019-xx-xx 

Drnr:2019/0187-145 

marand
Maskinskriven text
Degerfors kommunKommunstyrelsenAnk 2019-03-04Dnr KS 89-2019/1

marand
Maskinskriven text



  2 

 

Innehållsförteckning 
Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor .................................... 3 
Uppdraget enligt förbundsordning ............................................................... 3 

Samhälls- och riskutveckling ........................................................................ 5 
Samhällsutveckling..................................................................................... 5 
Riskutveckling ............................................................................................. 5 
Riskinventering ........................................................................................... 6 
Risksamverkan. ........................................................................................... 6 

Statistikanalys av inträffade olyckor som har föranlett insats ............... 6 
Medlemskommunernas riskbilder ............................................................. 7 

Risk- & Skyddsobjekt ..................................................................................... 8 
Riskanalys ....................................................................................................... 8 
Olyckstyp ...................................................................................................... 10 
Händelse ........................................................................................................ 10 
Ort .................................................................................................................. 10 

Konsekvens .................................................................................................. 10 
Hamnar .......................................................................................................... 12 
Vision ............................................................................................................. 13 
Förebyggande verksamhet .......................................................................... 13 

Allmänt ....................................................................................................... 13 
Tillsyn och tillstånd................................................................................... 13 

Kompetens ................................................................................................ 14 

Samverkan ................................................................................................. 14 

Rådgivning och information .................................................................... 14 
Utbildning .................................................................................................. 14 

Den enskildes ansvar ............................................................................... 15 
Varning ....................................................................................................... 15 
Rengöring och brandskyddskontroll ...................................................... 15 

Egenkontroll .............................................................................................. 16 
Resurser förebyggande verksamhet ....................................................... 16 

Operativ Räddningstjänst ............................................................................ 17 

Förmåga ..................................................................................................... 17 
Resurser .................................................................................................... 17 

Insatstider .................................................................................................. 19 
Nivå på räddningstjänstinsats ................................................................. 21 

Ledning ...................................................................................................... 22 
Kompetens målsättning ........................................................................... 23 
Samverkan ................................................................................................. 23 

Övningsverksamhet .................................................................................. 23 
Brandvatten ............................................................................................... 24 

Alarmering ................................................................................................. 24 
Beslut under och efter räddningsinsats ................................................. 24 

Bergslagens Räddningstjänst säkerhets och prestationsmål .................. 27 

Avtal operativa samverkansresurser .......................................................... 29 
 
Bilaga 1 Lagstiftning som berör räddningstjänstens arbete 

      

 

file:///C:/Users/cnt/Desktop/HP%202020-2022%20ORI.doc%23_Toc2780154


  3 

Inledning 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta 
ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett handlings-
program för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjut-
ning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör Bergsla-
gens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande och räddnings-
tjänst verksamheten.  
 
Dokumentet är uppbyggt med en inledande beskrivning av samhälls- och risk-
utveckling, riskbeskrivning av räddningstjänstområdet samt statistik och analys. 
Medlemskommunernas uppdrag genom BRT´s förbundsordning är utvecklad 
genom verksamhetens olika avdelningars specifika beskrivningar av respektive 
fackområde.  Avslutningsvis redovisas utifrån förbundets ambition och förmåga 
de säkerhets och prestationsmål som förväntas uppfyllas genom det av för-
bundsdirektionen antagna handlingsprogrammet. 
 

 

Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor 
Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och 
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena till-
fredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.  
 
 

Uppdraget enligt förbundsordning  
Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommu-
ner har uppdragit åt Bergslagens Räddningstjänst att ansvara för räddnings-
tjänst samt delar av den olycksförebyggande verksamheten. Uppdraget regle-
ras i en förbundsordning. Uppdraget formuleras på följande sätt enligt 4 § i för-
bundsordningen: 
 
BRT skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlig-
het med vad som enligt lag åvilar respektive medlem. BRT:s ansvar och upp-
drag relaterat till aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen.  (Här 
innefattas bl.a. verksamhet och planering inom områdena höjd beredskap och 
extraordinär händelse) 
 
Utöver dessa uppgifter kan BRT mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig 
andra till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej 
strider mot den kommunala kompetensen. 
Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling 
gentemot medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där BRT utför ope-
rativ insats. Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddnings-
styrkan är snabbare än larmad ambulans, s.k. IVPA (I Väntan På Ambulans).  
IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom om-
rådet brand/räddning och säkerhet. Utförande av restvärdesräddning i samband 
med räddningsinsats. 

 
Räddningstjänstförbundet skall i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyl-
digheter som åvilar kommunen enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
LSO samt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. 
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I föreliggande handlingsprogram redovisas räddningstjänstförbundets ansvar 
enligt medlemskommunernas uppdrag till räddningstjänstförbundet enligt för-
bundsordningen. Ansvaret för en process avseende förebyggande av andra 
olyckor än de som föranleder räddningstjänstinsats åvilar respektive medlems-
kommun. Kommunen skall genom sina respektive förvaltningars nämnder upp-
rätta risk och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsprogram för att uppfylla intent-
ionerna i LSO.  Kommunerna och förbundet skall ta till vara möjligheterna att 
utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet. Räddningstjänsten 
kommer i processen med kommunernas övriga förebyggande arbete delta som 
en samverkanspart likt övriga förvaltningar och myndigheter. 
 
 
Kommunalförbundets uppdrag enligt ovanstående omfattar givetvis inte de 
sammanhang då kommunen enligt lagens mening betraktas som ägare eller 
nyttjanderättshavare. I de sammanhangen skall kommunen fullfölja de skyldig-
heter som åvilar den enskilde enligt 2 kap. i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. 

 

Kommunalförbundet BRT:s ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor 
samt övrig lagstiftning innebär att: 
 

 Förbundet skall fastställa ett handlingsprogram för räddningstjänst.  

 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt, både i fred 
och under höjd beredskap inom medlemskommunernas geografiska område.  

 Förbundet skall efter avslutad räddningsinsats tillse att olyckan undersöks och i 
skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. 

 Förbundet skall fastställa ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
inom sitt ansvarsområde som tillser att åtgärder vidtas för att förebygga bränder 
och skador till följd av bränder, samt verka för skydd mot andra olyckor än 
brand utan att andras ansvar inskränks. 

 Ansvara för tillsyn och övrig myndighetsutövning (LSO/LBE) som åligger kom-
munen  

 Tillse att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 
av fasta förbränningsanordningar uppfylls 

 Ge råd och information till allmänheten om brandskydd och förbundets förmåga 
att genomföra räddningsinsatser. Dessutom skall upplysning om hur varning 
och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor. 

 Förbundet skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för 
den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO. 

 Hantering av skriftliga redogörelser som lämnas in och som sedermera är un-
derlag till den tillsyn som förbundet skall utföra 

 Medverka i planering och övning av sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
från kärntekniska anläggningar 

 Utföra de räddningsplaner samt samverkansövningar som åligger medlems-
kommunerna enligt Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor samt ansvara för de uppgifter som åligger kom-
munerna enligt lagen 2010:1 011 om tillstånd hantering förvaring av brandfarlig 
och explosiv vara.   
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Samhälls- och riskutveckling 
Bergslagens Räddningstjänst geografiska verksamhetsområde omfattar de sex 
medlemskommunerna; Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Hällefors, Degerfors 
och Storfors. Området är en region med blandning av medelstora städer, 
mindre orter samt glesbygdsområden. Stadsregionen Karlskoga och Kristine-
hamn och i viss mån Filipstad har en mer komplex samhälls- och riskbild med 
inslag av bland annat tätbefolkad 3-8 våningsbebyggelse, stora industrier, ke-
misk produktion, vårdanläggningar och publika anläggningar. Övriga tätorter i 
området har ett mindre komplex samhälle och riskbild. Dessa orter domineras 
oftast av någon större industri och har avsaknad av större vårdanläggningar och 
hotellverksamheter.  
En lång kuststräcka längs Vänern med skärgård som utgör den sydvästra delen 
av området innebär en riskbild som är kopplad till den marina miljön.  
Räddningstjänstområdet är till vissa delar transportintensivt med   
E 18 och stambanan Stockholm–Oslo i öst-västlig riktning. På kommunikations-
lederna transporteras mycket stora mängder farligt gods. I nord–sydligt sträck-
ning genomlöps området av rv.26 samt rv.63 med stor belastning vintertid som 
transportleder till och från Dalafjällen. I förbundet finns en flygplats (Karlskoga) 
och en dammanläggning (Filipstad) som båda är klassade som farliga verk-
samheter. En expanderande hamn med transport av farligt gods finns i Kristine-
hamn. 
 
 
Samhällsutveckling 
Bergslagens Räddningstjänst geografiska yta är 4 540 km2, Avståndet nord–
syd är 140 km och väst-öst är 70 km. Invånarantalet är 86 295 till antalet. 
(2018-12-31)1. Åldersstrukturen på populationen är likartad inom förbundet. 
 
Befolkningsutvecklingen i förbundets medlemskommuner är generellt av en 
ökande trend. Antalet sysselsättningstillfällen har i genomsnitt minskat i förbun-
det, det är dock något bättre i den södra delen. 
 

 
Riskutveckling 
Våra infrastrukturella och tekniska system, som blir alltmer inflätade i varandra, 
får stora konsekvenser vid stopp och driftstörningar. 
 
Extrema vädersituationer har på olika ställen i landet visat sig totalt kunna slå ut 
normalt upprätthållande av telekommunikation, hemtjänst, skola, vägnät mm. 
Översvämningar och ras på grund av kraftig nederbörd är andra exempel som 
skapat problem. Transporter av farligt gods via väg eller järnväg genom tätor-
terna riskerar även att vid olyckor kunna skapa liknande stora störningar i den 
normala verksamheten i vårt samhälle. 

 
En allmän iakttagelse är att marginalerna mellan ordinarie drift/verksamhet och 
störningar har minskat.  
Rådande klimatsvängningar förväntas enligt expertisen bli bestående. Konse-
kvenserna av dominerande vind, nederbörd, temperatur medför mycket stora 
konsekvenser för elförsörjning, telekommunikation och övrig infrastruktur. Sam-
hällets sårbarhet är påtagligt vid bortfall av våra infrastruktursystem.  
 

                                            
1
 Enligt Statistiska Central Byrån SCB  
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Utvecklingen av risksituationen blir att räddningstjänsten i ökande omfattning 
även får ta del av åtgärder som faller utanför uppdraget i lagstiftningen samtidigt 
som räddningsinsatserna blir mer komplicerade. Räddningstjänstens roll i det 
totala samhällssystemet blir alltmer påtaglig. 
 
För att bekämpa tillkomsten av anlagd brand och falsklarm måste ökade in-
formationsinsatser till berörda målgrupper såsom skolor, företag och övriga 
verksamheter ske.  
 
 
Riskinventering 
Räddningstjänstförbundet måste kontinuerligt identifiera och analysera de risker 
för olyckor som kan föranleda räddningsinsatser som finns i kommunen. Detta 
görs genom att dokumentera och analysera inträffade händelser, göra jämförel-
ser med nationell statistik, identifiera verksamheter där risker för olyckor av nå-
gon anledning är särskilt hög samt jämföra olika riskreducerande åtgärder för 
att kunna hitta effektiva sätt att hantera risker. Riskhanteringsarbetet är en pro-
cess som hela tiden måste pågå för att stämma överens med samhällsutveckl-
ingen och de händelser som inträffar. 
 
Risksamverkan. 
Ansvaret för förebyggandeverksamhet avseende brand åligger räddningstjänst-
förbundet. Förebyggande av andra olyckor och risker i samhället åligger respek-
tive medlemskommun. BRT:s kunskap och erfarenhet bör genom samverkan 
mellan kommunernas risk- och sårbarhetsarbete och BRT leda till ett ur risk och 
sårbarhetssynpunkt säkert samhälle.  
 
Statistikanalys av inträffade olyckor som har föranlett insats 
Bergslagens Räddningstjänst har de senaste åren genomfört ca 1400-1500 
stycken utryckningar per år. Av dessa är det drygt hälften som vid framkomst 
visar sig vara en olycka som kräver en räddningsinsats, s.k. ”skarpa larm”. Av 
de ”skarpa” utryckningarna utgörs ca 350 av bränder, ca 200 av trafikolyckor, ca 
150 av sjukvårdslarm och ca 50 av utsläpp av farligt ämne per år. De senaste 
åren ser vi en ökning av antalet trafikolyckor som kräver räddningsinsats och 
även en ökning av de bränder som inte inträffar i byggnader. Andelen anlagd 
brand har minskat något.  Övriga olyckstyper som återfinns bland de ”skarpa” 
utryckningarna utgörs bland annat av drunkningar, ras och stormskador. 
En analys av olycks- och utryckningsstatistiken visar på ett antal slutsatser som 
bör beaktas i räddningstjänstförbundets arbete med skydd mot olyckor. Vissa 
av dem är av en mer generell art och vissa är lite mer specifika. 
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Medlemskommunernas riskbilder 
 
Riskbilden i de olika medlemskommunerna har inventerats genom studier av 
kommunernas risk och sårbarhetsanalyser samt Bergslagens Räddningstjänsts 
riskanalys. Generellt påpekas från kommunerna risker vid brand eller hot mot 
stora publika lokaler, sjukhus, skolor (framförallt i Karlskoga, Kristinehamn) 
samt i samtliga kommuner störningar vid elbortfall och därmed sammanhäng-
ande problem i den kommunala servicen och omvårdnaden. 
 
Karlskoga 
Huvudriskerna finns vid tillverkning och transporter av kemikalier och spräng-
ämnen inom Björkbornsområdet.  Inom kommunen finns 6st anläggningar som 
enligt Sevesolagstiftningen bedriver farlig verksamhet av högre riskklass (HK). 
Dessa är: Cambrex Karlskoga AB, Eurenco Bofors AB, Saab Dynamics AB, 
Flogas Sverige AB, Forcit Sweden AB, Bofors Testcenter AB.  
Betydande transittrafik av farligt gods förekommer på E18. Kommunen har även 
ett flygfält. 
 
Kristinehamn 
Två anläggningar med farlig verksamhet som enl. Sevesolagstiftningen bedriver 
verksamhet av högre riskklass (HK). Dessa är: Akzo Nobel Adhesives AB och 
Björneborg Steel AB. 
Betydande transporter farligt gods bl.a. klor, gasol sker på järnväg genom 
kommunen. Transittrafik av farligt gods på E-18, Vänerns inlopp till Kristine-
hamn och stambanan samt fjällturisttrafik på Rv 26.  Styckegodshamn med far-
ligt gods-hantering finns. 
Översvämningsrisk från Vänern är påtaglig. 
 
Filipstad 
Förekomst av gasol på flera industrier. Dammanläggning Fjällrämmen klassad 
som farlig verksamhet.  Fjällturisttrafik på Rv 26 och Rv 63. 
 
Degerfors 
Ett Sevesoklassat företag (HK) Outokumpu Stainless AB, gasol. Betydande 
transporter farligt gods bl.a. klor gasol på järnväg genom kommunen. 
 
Hällefors 
Ett Sevesoklassat företag (HK) OVAKO Sweden AB, gasol. 
 
Storfors 
Fjällturisttrafik Rv 26 
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Risk- & Skyddsobjekt 
Räddningstjänstförbundet har genomfört en övergripande och generell invente-
ring av de verksamheter och byggnader i förbundets område som enskilt på ett 
eller annat sätt bidrar till en lokalt förhöjd risknivå. Skydd mot olyckor som kan 
föranleda räddningsinsats utgör utgångspunkten i denna inventering. Begrep-
pen riskobjekt och skyddsobjekt används i många olika sammanhang och kan 
ibland ha lite olika betydelse i denna inventering används följande definitioner. 
 

 Skyddsobjekt: Ett objekt där människor eller skyddsvärda funktioner inom 
själva objektet hotas vid en eventuell olycka. Objektet bedriver en verksamhet 
eller är utformat så att det inom objektet vistas många människor, det har en 
viktig samhällsfunktion eller i övrigt är värt att skydda ur ett samhällsperspektiv. 
En eventuell olycka i eller i närheten av objektet, t.ex. brand, ras eller utsläpp av 
farligt ämne, kommer att hota detta skyddsvärde. 
 

 Riskobjekt: Ett objekt som utgör ett hot mot sin omgivning. Objektet 
bedriver verksamhet eller hanterar ämnen som innebär en hög risk för olyckor 
som i sin tur ger en negativ påverkan på sin omgivning, både människor och 
miljö.  
 
Inventeringen utgör en delmängd av den information som insamlas och bearbe-
tas av räddningstjänstförbundet i samband med tillsyn och myndighetsutövning 
och är kontinuerligt föremål för uppdatering och korrigering. Riskhanterings-
verksamheten och dess verktyg utvecklas fortlöpande och räddningstjänstför-
bundet strävar efter att ännu bättre kunna använda denna information på ett ef-
fektivt och funktionellt sätt i planering, vid räddningsinsats, myndighetsutövning 
och uppföljning av verksamheten.  De resultat som redovisas från inventeringen 
skall därför bara ses som en ögonblicksbild av hur inventerings- och analyspro-
cessen såg ut vid det tillfälle då rapporten skapades. 
 
I inventeringen har ingen bedömning av risknivån för enskilda objekt utförts och 
inga kvantitativa värden för risk finns redovisade. Detta är en av de moment i 
räddningstjänstförbundets riskhanteringsarbete som fortlöpande vidareutveck-
las och appliceras i verksamheten. Olycksstatistik, analyser av inträffade hän-
delser och orsaksanalys utgör i dagsläget det underlag som beskriver den rela-
tiva risknivån för olika objekts- och verksamhetstyper. Resultaten från statistik- 
och olycksanalysarbetet tillsammans med objektsinventeringen kan visa på ob-
jektstyper och verksamhetsområden där särskilda insatser och åtgärder behö-
ver vidtas i arbetet med skydd mot olyckor. 

 

 
Riskanalys 
 
Allmänt 
Styrande för utformningen av den skadeavhjälpande verksamheten är riskana-
lysen och hjälpbehovet hos den olycksdrabbade kopplat till liv, egendom och 
miljö. Behovet av hjälp varierar med olyckstyp, tid och rum. Högre frekvens och 
fler olyckstyper leder till ett ökat hjälpbehov. Bergslagens Räddningstjänsts 
skadeavhjälpande förmåga skall utgå från hjälpbehovet inom förbundsområdet. 
De olyckstyper som styr hur vi utformar den skadeavhjälpande verksamheten 
nämns dimensionerande typolyckor samt komplexa händelser 
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Typolyckor 
Olyckorna varierar inte i särskilt stor omfattning från år till år, däremot är variat-
ionen påtaglig över dygnet. Olyckor nattetid har dock en tendens att bli mer om-
fattande då tid till upptäckt är längre än under dagtid. Bränder under nattetid in-
nebär oftast större risk och får ett större skadeutfall då de flesta vistas sovande i 
bostaden. De vanligast förekommande olyckorna är brand ej i byggnad, trafiko-
lyckor, brand i byggnad, utsläpp farligt ämne och drunkning. Förbundets med-
verkan som förstahands-insats i samband med IVPA (I väntan på ambulans) 
utgör i kommuner där avtals tecknats och ambulans ej finns stationerad på or-
ten en betydande del av stationens antal utryckningar, exempelvis i Storfors och 
Lesjöfors. 
 
Dimensionerande olyckor 
Dimensionerande typolyckor för Bergslagens Räddningstjänst är för handlings-
program perioden, brand i bostad (lägenhetsbrand eller villabrand i enbostads-
hus), trafikolyckor, drunkning och utsläpp av farligt ämne. 
Stationerna förstastyrkor skall kunna utföra första livräddande insats vid de di-
mensionerande olyckorna. Mer omfattande livräddning, samtidig utvändig och 
invändig livräddning vid brand samt insats vid större trafikolyckor och kemikali-
eolyckor kan utföras först efter förstärkning från närmaste brandstation. Medel-
insatstiden till förstärkning är ca 25-35 minuter. 

 
Bränder 
Andelen brand i byggnad som sker i bostad i förbundets kommuner är något 
högre än snittet i riket. En förklaring till detta ligger i att bostadsbeståndet är 
äldre och andelen landsbygdsbostäder fler än rikssnittet. 
Orsaken till brand i bostad utgörs till stor del av soteld. Information och kontak-
ter via skorstensfejarmästarna är en väg att hantera fenomenet.  
Omfattande industribränder kan inträffa i samtliga kommuner, sannolikheten är 
störst i Karlskoga, Kristinehamn. 
Brand ej i byggnad har sitt ursprung i gräs och skogsbränder, brand i fordon och 
containerbränder. Uppsamlingsstationer för papper och tidningspapper är under 
perioder föremål för anlagda bränder och kan bli frekventa främst i de större av 
förbundets kommuner. Spridningsrisken från dessa bränder till annan bebyg-
gelse är liten.  
Omfattande skogsbränder med räddningsinsats pågående 12 timmar är vanlig-
ast i glesbygdsområdena i norr för Filipstads och Hällefors kommuner. 
 
Trafikolyckor 
Räddningstjänstområdet genomkorsas av tre huvudstråk Europaväg 18, riksväg 
26 och riksväg 63. Riksväg 26 genom Kristinehamn, Storfors och Filipstads-
kommun, med under vinterhalvåret intensiv trafik till södra fjällområdet, medför 
att här är antalet trafikolyckor/1000 invånare högst. 
Europaväg 18 genom Kristinehamn och Karlskoga kommun har genom vajer-
räcken separerade vägfält. Antalet olyckor har inte minskat under senare år 
men konsekvensen för liv och större personskador har minskat. För att garan-
tera snabb insats på dessa vägavsnitt sker tvåstationsutryckning från olika håll 
till olyckan. Avtal finns slutna med till förbundet gränsande räddningstjänster. 
 
Drunkning 
Förbundet har ett stort antal av sjöar och vattendrag inom sitt räddningstjänst-
område, Vänerkust i stora delar av Kristinehamns västra område samt sam-
manhängande sjösystem från norr till söder inom flera av förbundets övriga 
kommuner. Samtliga stationer har utrustning för att kunna utföra ytlivräddning. 
Kristinehamns kommun har även en större räddningsbåt. I Vänern ingår förbun-
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det som en sjöräddningsresurs till statlig räddningstjänst. 
Samverkan sker med medlemskommunerna om erbjudande av inspektion av 
badplatssäkerhet mm. Förbundet erbjuder i alla kommuner gratis flytvästutlå-
ning och vintertid utlåning av isdubbar, ispik och livräddningslina. 
 
Kemikalieolyckor 
Andelen kap 2 §4 anläggningar1 med kemikalie- och gashantering är mycket 
stor inom förbundet Karlskoga 6 st, Kristinehamn 2 st, Degerfors 1 st, Hällefors 
1 st och Filipstad 1 st. 
Härutöver sker stora mängder av transittransporter av farligt gods på järnväg 
och främst E18. Frätande vätskor, gasol och klor är vanligt förekommande. Sker 
en olycka inom tättbebyggt område vilket kan ske för både väg och järnvägs-
transporter kan mycket allvarliga konsekvenser uppstå för liv, egendom och 
miljö. 
Varje station kan utföra livräddande insats i kemikaliesmittad miljö. Längre och 
avancerade kemdykarinsatser utförs av Karlskoga och Kristinehamnsstyrkorna. 
Avtal om personalförstärkning av brandstyrkan i Hällefors finns med anledning 
av företagets stora lagring av gasol tecknat med OVAKO Steel AB. 
 
  
Utöver de ovan angivna dimensionerande typolyckorna inträffar andra händel-
ser som Bergslagens Räddningstjänst förväntas hantera inom förbundsområ-
det. Dessa är inte så frekventa att de kan förutsägas inträffa på en viss plats el-
ler viss tidpunkt. Nedanstående tabell redovisar sådana olyckor och mest san-
nolik plats och konsekvens.  
 
 

Olyckstyp Händelse  Ort Konsekvens 

Större järnvägsolycka Urspårning 
Kollision 

Kristinehamn 
Degerfors 
Mindre omfatt-
ning Storfors, 
Filipstad, Hälle-
fors. 

Människoliv 
Miljö 

Omfattande trafik-
olycka 

Seriekollision 
Bussolycka 

Kristinehamn, 
Karlskoga, Filip-
stad 

Människoliv 
 

Flygolycka Haveri Karlskoga Människoliv 

Större industriolycka Brand 
Explosion 

Karlskoga, Kristi-
nehamn, Filipstad 
samt i mindre 
omfattning övriga 
kommuner 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Fartygsolycka Brand 
Utsläpp 

Kristinehamn Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Större publika lokaler, 
Sjukhus 

Brand  Karlskoga 
Kristinehamn 

Människoliv 
Egendom 

Komplicerad räddning Kommunikations-
olyckor. 
Lång inträng-
ningsväg 

Vägnät samt i 
befolkningstäta 
områden 

Människoliv 

                                            
1
 Anläggning enligt LSO där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor 

eller miljön 



  11 

Kemikalieolycka Utsläpp Karlskoga, 
 Kristinehamn, 
Storfors 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Miljöskada Olje 
Kemikalier ut-
släpp 

Vänerkust, vat-
tendrag, trans-
portleder och 
industriområden i 
Karlskoga, Kristi-
nehamn, Storfors 

Miljö 

Cisternanläggning Brand  
Explosion 

Kristinehamn 
Karlskoga 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Gasolutsläpp/brand Explosion 
Brand 

Björneborg 
Karlskoga 
Hällefors 

Människoliv 
Miljö 
Egendom 

Hotsituationer  Samtliga med-
lemskommuner 

Människoliv 
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Hamnar 
Vänern är ett statlig räddningstjänstom-
råde där ansvaret för livräddning åvilar 
Sjöfartsverket medan miljöräddningstjänst 
åvilar Kustbevakningen. Hamnområden 
definieras som kommunal räddningstjänst.  
Hamnområdet*/ i Kristinehamn omfattar 
Varnumsviken och Vålösundet till en linje 
mellan Stranduddens fyr och Sandvikarna 
på Vålön. 
 
 
 
*/Hamnområde regleras i SJÖFS 1988:5 

 Sjöfartsverkets kungörelse med tillkännagivande 
av beslut om allmänna farleder och allmänna 
hamnar. 
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Vision 
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 medvetan-
degöras om dessa risker. 
 
Uppfyllande av visionen nås genom skadeförebyggande och skadebegrän-
sande insatser av personalen.  BRT:s personalrekrytering skall leda till en kom-
petent personalgrupp oavsett kön, religion och etniskt ursprung.  
 
Visionen redovisar ramar och inriktning för räddningstjänstens verksamhet. 
Inom ramarna redovisas säkerhetsmålen och prestationsmålen för förbundet. 

 
 
Förebyggande verksamhet 
Detta kapitel syftar till att ge en bild av hur Bergslagens Räddningstjänst bedri-
ver sin förebyggande verksamhet.  
 
Allmänt 
Bergslagens Räddningstjänst är en viktig aktör i samhällets övergripande arbete 
med skydd mot olyckor. Det olycksförebyggande arbetet har därför en central 
roll för organisationens samtliga verksamheter och alla medarbetare. Samord-
ningsansvaret för den olycksförebyggande verksamheten vid sidan av brand i 
kommunen åligger varje enskild medlemskommun. Här skall räddningstjänst-
förbundet aktivt delta och bidraga med sina specialistkompetenser i medlems-
kommunernas olycksförebyggande arbete. 
Inom arbetsområdet ”skydd mot olyckor” har Bergslagens Räddningstjänst hu-
vudansvaret för det brandförebyggande arbetet, d.v.s. för att åtgärder vidtas för 
att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Räddningstjänstförbundet 
utgör även myndighet med avseende på lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor och har därigenom bland annat tillsynsan-
svar enligt samma lag. 
 
Tillsyn och tillstånd 

 Bergslagens Räddningstjänst skall utöva tillsyn över efterlevnad av lagen om 
skydd mot olyckor samt lagen om tillstånd, hantering och förvaring av brandfar-
lig och explosiv vara. Medlemskommunerna har även till BRT överlåtit ansvaret 
att utge tillstånd för hantering, överföring, förvaring och försäljning av brandfar-
liga och explosiva varor.  
 

 Tillsynen skall i första hand bedrivas som en kontroll av ägares och nyttjande-
rättshavares systematiska brandskyddsarbete. Tillsyn kan vid behov även utgö-
ras av en kontroll av enskilda tekniska brister eller andra risker i byggnader och 
verksamheter.  
 

 Bergslagens Räddningstjänst skall som en del i sin tillsynsverksamhet ta emot 
och hantera de skriftliga redogörelser som lämnas in till kommunen i enlighet 
med 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor. Den skriftliga redogörelsen bör ut-
göra ett underlag vid tillsyn av de verksamheter som omfattas av kravet på in-
lämning av skriftlig redogörelse. 
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 Bergslagens Räddningstjänsts tillsynsverksamhet beskrivs mer i detalj i en till-
synsplan som tas fram årligen och fastställs av direktionen för Bergslagens 
Räddningstjänst. 
 
 
Kompetens 
Den personal som genomför tillsyn ska ha lägst utbildningsnivå tillsyn A eller fö-
rebyggande 1. För särskilda objekt m.m. krävs lägst kompetensnivå motsva-
rande tillsyn B eller förebyggande 2 samt brandingenjör. 
 
 
Samverkan 
BRT samverkar med andra myndigheter, kommuner och enskilda genom nät-
verksträffar gemensamma utbildningsdagar och samråd i form av handlingar 
och möten. Exempel på detta är räddningschefsträffar med framförallt S och T 
län, regionala samverkansråd, avdelningsvisa regionala nätverk, samverkan 
mellan räddningstjänst, ambulans och polis inom S och T län, mm. 
 
 
Rådgivning och information 
Lagen om skydd mot olyckor anger att kommunen genom rådgivning och in-
formation skall underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt 
lagen. Genom sitt uppdrag är det räddningstjänstförbundet som skall uppfylla 
detta krav till medlemskommunernas invånare. Dessutom skall förbundet utifrån 
sitt myndighetsuppdrag bistå andra myndigheter och organisationer med sin 
kompetens och sina kunskaper. 
Information och rådgivning är viktiga instrument i räddningstjänstförbundets 
uppdrag att verka för skydd mot olyckor inom sitt kompetensområde. 
Allmänhetens information om räddningstjänstförbundets förmåga att utföra 
räddningsinsatser samt övrig information tillgodoses genom förbundets hemsida 
www.brt.se, facebook samt via av förbundet producerade informationsblad och 
tidningar. Vid utbildningsverksamhet och vid övriga kontakter med allmänheten 
beaktas alltid informationsansvaret.  
Bland de mer frekventa remissförfrågningar som inkommer till förbundet märks 
bland annat tillståndsärenden från polisen, och tillståndsärenden från den 
kommunala instans som hanterar tillstånd för servering av alkohol. 
Den plan- och byggprocess som kommunerna ansvarar för utgör en stomme i 
samhällets arbete med skydd mot olyckor och lägger grunden för ett robust och 
säkert samhälle. Räddningstjänstförbundet innehar här genom sina övriga upp-
drag en viktig kompetens och viktiga kunskaper som bör komma kommunerna 
till del i detta arbete. Bergslagens Räddningstjänst skall därför aktivt och på ett 
naturligt sätt delta i alla relevanta delar i denna process för att verka för robust-
het och säkerhet i samhället. Kommunerna skall i sin tur tillvarata och nyttja den 
kompetens som räddningstjänstförbundet innehar. 
 
 
Utbildning 
Bergslagens Räddningstjänst kan, som en del i sitt arbete med skydd mot 
olyckor kunna erbjuda den enskilde utbildningen inom brandskydd och övriga 
delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde. Utbildningen skall hålla 
hög kvalitet och personal som bedriver utbildning skall ha grundläggande peda-
gogisk kompetens. Utbildningsutbudet skall styras av behovet hos den enskilde 
samt strävan att höja nivån på skyddet mot olyckor i samhället. 
 

http://www.brt.se/
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Den enskildes ansvar 
Med hänvisning till LSO 2 kap, 1-5 § så innebär det att den enskilde har det 
primära ansvaret för och skyldighet att skydda sitt liv och sin egendom och inte 
förorsaka olyckor. Det åligger var och en att vidta skäliga åtgärder till skydd mot 
olyckor. Särskilda krav ställs på ägare och innehavare av byggnader och andra 
anläggningar att hålla utrustning för brandskydd, utrymning vid brand och andra 
olyckor och i vissa fall dokumentera sitt brandskydd. 

 
Varning 
Allmänheten skall kunna varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser. 
Vid beslut om att allmänheten skall varnas används signalen ”Viktigt med-
delande” direkt åtföljd av aktuell information, råd och anvisningar i riks- och lo-
kalradion, ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Ett VMA kan även sän-
das utan att det föregås av signalen ”Viktigt meddelande”. 
Signalen ”Viktigt meddelande” består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar 
med 14 sekunders paus emellan. Varningssystem finns i samtliga kommuner 
inom räddningstjänstförbundet. 
När signalen hörs skall allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar 
och ventiler samt lyssna på riks- eller lokalradion. 
För viktiga meddelanden eller information som inte innebär omedelbar eller 
snart förestående fara kan lokalradion eller riksradion nyttjas genom att begära 
programbrytning. Information kan också ges i samband med nyheter och andra 
meddelanden vid varje hel timme. 
 
Ett, VMA kan utlösas från SOS Alarm eller förbundets larmcentral. Bemyndigad 
att utfärda ett VMA är räddningsledaren. 
 
 
Rengöring och brandskyddskontroll 
Bergslagens Räddningstjänst ansvarar för att rengöring (sotning) och brand-
skyddskontroll utförs av de anordningar som enligt lag skall omfattas av detta. 
Frister för rengöring (sotning) fastställs av direktionen och tillämpas i enlighet 
med Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll SRVFS 2014:6. 
BRT ansvarar enligt förbundsordningen att avtal tecknas med enskilda entre-
prenörer (sotningsbolag) om att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskon-
troll för förbundets räkning. Det sotningsbolag som enligt avtal utför brand-
skyddskontroll inom ett geografiskt område skall hålla ett register över samtliga 
objekt inom detta område som omfattas av rengöring (sotning) och brand-
skyddskontroll. De personer som för förbundets räkning utför rengöring (sot-
ning) respektive brandskyddskontroll skall ha nödvändig kompetens enligt Sta-
tens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd. 
BRT följer årligen upp att rengöring och brandskyddskontroll utförs enligt fast-
ställda frister. 
Räddningstjänstförbundet tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig 
ansökan från enskild fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett 
och behandlas av förbundsdirektionen eller den som direktionen utser. 
 
 
Planering 
Inom tidsperioden för handlingsprogrammet skall Bergslagens Räddningstjänst 
medverka till att alla verksamheter inom förbundsområdet har ett skäligt brand-
skydd. Kännedom om verksamheters brandskydd sker genom tillsyn, rådgiv-
ningsbesök eller andra typer av besök, inskickade skriftliga redogörelser över 
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brandskyddet och annan typ av kommunikation med verksamheten. En årlig till-
synsplan skall ange hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker.  
Uppföljning av genomförandet görs i samband med Skyddsavdelningens avdel-
ningsmöten samt i förbundets årsredovisning. 

 
 
Egenkontroll 
Uppföljning och egenkontroll sker årligen. Utöver den rent kvantitativa uppfölj-
ningen av att samtliga planerade tillsyner genomförts för kontroll av brandskydd, 
farlig verksamhet och brandfarlig vara, sker också löpande en utvärdering av 
vad som framkommit i form av brister och annat vid tillsynerna. Den kvalitativa 
analysen skall ligga till grund för riktade tillsyner och andra förebyggande insat-
ser. 
På motsvarande sätt analyseras egen genomförd utbildningsverksamhet samt 
information och rådgivning. Resultatet redovisas för direktionen 
 
Resurser förebyggande verksamhet 
För det löpande arbete med förebyggande verksamhet finns en avdelning inom 
räddningstjänsten med personal som huvudsakligen arbetar dagtid inom områ-
dena myndighetsutövning, information och rådgivning. 
Övrig personal inom räddningstjänsten verkar inom det förebyggande arbetet 
inom ramen för sina huvuduppgifter, och då främst med utbildning och informat-
ion. 
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        Operativ Räddningstjänst 
Detta kapitel syftar till att ge en bild på hur Bergslagens Räddningstjänst bedri-
ver sin verksamhet för att utföra räddningsinsatser.  
 
Förmåga 
Bergslagens Räddningstjänsts förmåga att hantera olyckor, genom att värdera 
aktuell riskbild och utföra räddningsinsatser med egna resurser, bygger på en 
förutseende ledningsorganisation och olika enheter som utför det handgripliga 
räddningsarbetet. 
 
Ledningsorganisationen har till uppgift att värdera rådande riskbild för att förbe-
reda organisationen för kommande hjälpbehov. Ledningsorganisationen har 
också till uppgift att leda och organisera enheterna i räddningsarbetet samt 
samverka med andra organisationer vid räddningsinsatser. Framförhållning är 
en förutsättning för att påbörja räddningsinsatser inom godtagbar tid och för att 
genomföra räddningsinsatserna på ett effektivt sätt. Ledningsfunktionerna är 
placerade ute i förbundets olika utryckningsområden för att snabbt komma ut till 
olycksplatsen. Ledningsfunktionerna kan samarbeta med varandra och organi-
seras inbördes för att anpassa ledningsorganisationen till aktuell riskbild eller 
aktuella olyckshändelser. 
 
Enheterna är av historiska betingelser belägna i förbundets olika utrycknings-
områden för att uppnå bästa möjliga beredskap för att snabbt komma ut till 
olycksplatserna. Inom Bergslagens Räddningstjänst utgörs en enhet av utbildad 
personal, fordon och utrustning. För att anpassa förbundets resurser till olyckan 
kan enheter efter behov organiseras för att samverka med varandra. 
Ledningsorganisationen och enheterna är också dimensionerad för att på bästa 
sätt förstärka pågående räddningsinsatser med ytterligare resurser och för att 
klara av en god uthållighet vid långdragna räddningsinsatser. Vid pågående 
räddningstjänst skall dessutom räddningstjänsten hålla beredskap för att utföra 
räddningstjänst om ny olycka inträffar. Under pågående insats ansvarar rädd-
ningschef i beredskap (RCB) för att bästa möjliga beredskap upprätthålls i för-
hållande till befintlig beredskapsorganisation, ekonomiska ramar och aktuell 
riskbild. Under fasen då räddningstjänst pågår garanteras ej normala insatsti-
der. 

 
Resurser  
Bergslagens Räddningstjänsts resurser utgörs av ledningsfunktioner och en-
heter (personal, kompetens, materiel och fordon). Räddningstjänsten skall enligt 
nedan hålla en minimibemanning på 43 personer. 
 
För att kunna utföra optimal insats med första styrkan fram till förstärkande 
styrka anländer behövs 6 personer. Styrkan kan då genomföra rökdykarinsats 
samtidigt med utvändig livräddning alt. brandbegränsning, alt brandvattenför-
sörjning. Förbundets ambition är att i räddningstjänstområdets fyra hörn 
Karlskoga, Hällefors, Filipstad och Kristinehamn kunna ha den dimensionering-
en. I nuvarande handlingsprogram uppfylls detta i Karlskoga, Hällefors och Fi-
lipstad. 
 
Nedan redovisas Bergslagens Räddningstjänsts resurser för räddningstjänst. 
Placering av resurserna och mängden resurser styr hur snabbt räddningsinsat-
sen kan påbörjas och hur länge räddningstjänsten kan pågå. Utöver resurserna, 
räddningsenhet (rökdykning, trafikolyckor), höjdenhet (stegbilar och hävare) och 
vattenenhet (tankbilar) är specialresurser strategiskt placerade i förbundets ut-
ryckningsområden. Med hjälp av specialenheterna har förbundet möjlighet att 
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hantera mera komplicerade olyckor med bland annat kemikalieutsläpp, större 
bränder, komplicerade trafikolyckor, drunkningsolyckor, uppsamlingsplats med 
många skadade, olyckor som kräver långa inträngningsvägar för rökdykare. 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bergslagens Räddningstjänst förmåga att mobilisera resurser över tiden är spe-
ciellt viktigt vid större och komplicerade olyckor.  
 
Heltidsbemanning innebär att larmad styrka rycker ut inom 90 sekunder och 
Deltidsbemanning innebär att man eftersträvar utryckning av larmad styrkan 
inom 5 minuter. 
 
Bergslagens Räddningstjänsts förmåga för att genomföra räddningsinsatser 
planeras efter en förutbestämd miniminivå av resurser enligt tabell s.18. Alla re-
surser som Bergslagens Räddningstjänst förfogar över kan omdisponeras efter 
behov eller riskbild. Detta kan t.ex. innebära att en person ur heltidsbemanning-
en i Karlskoga temporärt kan omdisponeras inom förbundet. 
 
Utöver egna resurser finns avtal med andra kommunala räddningstjänster. 
 
Räddningsledaren har även möjlighet att begära hjälp av den enskilde genom 
tjänsteplikt och av statliga och kommunala organisationer genom deras 
lagstadgade skyldighet att medverka i räddningstjänst. (6 kap 1§ respektive 6 
kap 7§ lagen om skydd mot olyckor) 
 
 

                                            
 
 
1
 En man i styrkan genom avtal med OVAKO Steel Hellefors AB 

Funktioner/Styrka Bemanning Anm 

Räddningschef i Beredskap 1   

Insatsledare i Beredskap 2 
 

Karlskoga 6 Heltid 

Kristinehamn 5 Heltid 

Filipstad 6 Deltid 

Lesjöfors 5 Deltid 

Degerfors 5 Deltid 

Åtorp 2 Deltid 

Hällefors 61 Deltid 

Storfors 5 Deltid 

Summa 43   
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Insatstider 
Placering av brandstationerna och dess bemanning bygger dels på historiska 
förutsättningar och dels på insatstider och operativa resurser samt på förbun-
dets risktopografi. En del i risktopografin är karaktären av bebyggelse med olika 
verksamheter och byggnaders utformning med krav på räddningstjänstens in-
sats samt för att kunna utrymma byggnaden. 
Vid brand i byggnad är tiden från brandens start till det att räddningsinsatserna 
kan påbörjas avgörande för resultatet. 
 
Vid livräddande uppgifter i samband med brand är det vanligtvis störst behov av 
att påbörja rökdykning alternativt att rädda hjälpbehövande med räddningstjäns-
tens stegutrustning. Tiden för att påbörja släckinsats är också avgörande för 
räddningstjänstens möjlighet att rädda. Insatstiden1, det vill säga tid från det att 
räddningsstyrkorna får larm till att de påbörjar skadeavhjälpande, är en del av 
denna tid. 
 
Under normala2 förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats på-
börjas med en utryckningsstyrka inom 10 minuter, inom tätort med brandstation:   
 

 Koncentrerad centrumbebyggelse eller kvartersbebyggelse  

 Större vårdanläggningar, elevhem, hotell eller anläggning med perso-
nalkrävande utrymning 

 Industriområde eller industrier med speciell farlig verksamhet 

 Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet 

 Hamn avsedd för yrkestrafik med olje- eller bensinhantering eller hante-
ring av miljöfarligt ämne 

 Bostäder med 4 våningar eller högre 

 Samlingslokal avsedd för fler än 300 personer 
 
Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats på-
börjas med en utryckningsstyrka inom 20 minuter:  
 

 Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre 

 Mindre tätort, större byar och gårdssamlingar 

 Enstaka större industrier 
 
Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats på-
börjas med en utryckningsstyrka inom 30 minuter: 
  

 Enstaka byggnader och gårdar 

 Mindre byar 

 
 
 
 
 
 
 

 

        

                                            
1
 Insatstid=Anspänningstid (larm till första bil ut) +körtid + angreppstid 

2
 Normala förhållanden: Normala väderförhållanden, normal bemanning och ingen pågående utryckning inom aktuellt 

område 
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Nivå på räddningstjänstinsats         

UPPGIFTER 
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S
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o
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Å
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rp
 

         

Samtidig utvändig släckning med rökdykning mot 
Bostadsbebyggelse 

        

S X X X S S S S 

Livräddningsinsats med rökdykning mot bostadsbebyggelse X X X X X X X S 

Livräddande insats med rökdykning i okomplicerade utrym-
men 

X X X X X X X S 

Livräddning och utrymning med höjdfordon upp > 3 och <=8 
våningar Utan samtidig rökdykarinsats 

S X X X X S S S 

Livräddning och utrymning med höjdfordon upp > 3 och <=8 
våningar Samtidigt med rökdykarinsats 

S X X X S S S S 

Invändig släckning med rökdykarinsats i större industribygg-
nad, inträngningsväg > 25 m 

S S 
s 

S S S S S S 

Invändig släckning med rökdykarinsats i industribyggnad, in-
trängningsväg < 25 meter 

X X X X X X X S 

Skogsbrand X X X X X X X X 

Bränder i brännbara vätskor (ca 300 kvadratmeters yta) X X X X X X X S 

Kemdykarinsats av större omfattning S S S S S S S S 

Kemdykarinsats mindre omfattning med kemdräkt S S S X X S S S 

Livräddningsinsats vid kemolycka larmdräkt/engångsskydd X X X X X X X X 

Losstagning av fastklämda X X X X X X X S 

Första omhändertagande av människor X X X X X X X X 

Ytvattenlivräddning med båt, räddningsbräda och ytbärg-
ningsdräkter 

X X X X X X X X 

Oljeskadebekämpning på vatten > 2 länsor S S S S X S S S 

Terrängtransport med hjälp av terrängfordon av flertal ska-
dade samt i svårforcerad terräng 

S X X X X S S S 

Terrängtransport av flertal skadade samt i svårforcerad ter-
räng 

S S S S S S S S 

Terrängtransport av enstaka skadade till farbar väg X X X X X X X X 

Djurlivräddning X X X X X X X X 

Tank/vattentransport X X X X X X X S 

Sjötransport X X X X X X X X 

Länspumpning av enstaka fastighet X X X X X X X X 

Ledning och samordning av större räddningsinsats Görs förbundsövergripande 

         

X= Insats kan ske med personal från respektive station         

S= Insats kan ske i samverkan med annan räddningsstyrka 
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Ledning 
Varje räddningsinsats skall, kommunal som statlig, ledas av en räddningsle-
dare. Vid utförande av kommunal räddningstjänst skall räddningschefen vara 
räddningsledare. Räddningschefen skall också se till att verksamheten är 
ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen kan utse en annan person att vara 
räddningsledare, men behåller då det övergripande ansvaret för verksamheten. 
Räddningsledarskapet är genom skriftlig delegation initialt delegerat till första 
insatsstyrkans chef, styrkeledaren. Pågår flera räddningsinsatser samtidigt har 
räddningschefen det övergripande ansvaret för alla insatserna. Räddningsche-
fen måste då bl.a. besluta om en ändamålsenlig fördelning av resurserna. 
Räddningsledaren har långtgående befogenheter för att han eller hon på det 
mest effektiva sättet skall kunna genomföra en räddningsinsats. Räddningsle-
daren kan t.ex. om förutsättningar föreligger, uppmana en person att fullgöra 
tjänsteplikt eller besluta om ingrepp i annans rätt. Räddningschefens uppgifter 
vid räddningsinsatser är överlåtna till de personer som agerar i rollen Rädd-
ningschef i beredskap, RCB. 
 
Ledning av räddningsinsats kan ske på fem nivåer: 
 
1/ Ledning av enskild enhet. Görs normalt av en styrkeledare (SL) och denne 

är initialt räddningsledare under insatsen. 
 

2/ Samordning av enskilda enheter. Vid en insats där fler än 1 styrka är in-
satta i skadearbetet samordnas detta normalt av en insatsledare (IL) som 
då har övertagit räddningsledarskapet från styrkeledaren. 
 

3/ Operativ ledning av skadeplats. Vid mer komplexa insatser där ledning på 
skadeplats kräver stora resurser och medför mer styrning av arbetet än vad 
1 person kan hantera behövs ytterligare ledningsresurser. I sådana fall ut-
ses en operativ chef som då agerar som räddningsledare. Operativ chef ut-
ses av Räddningschef i beredskap (RCB). 

 
4/ Strategisk ledning. När räddningstjänsten är insatt i uppdrag på en eller 

flera platser i verksamhetsområdet behöver strategiska åtgärder vidtas för 
att upprätthålla förmåga för nya uppdrag eller för att försörja pågående 
uppdrag. Denna ledning sköts från en ledningsplats med teknikstöd och 
RCB har ansvaret för detta arbete. Utförandet av arbetet kan delegeras till 
annan roll och/eller ta hjälp av en stabsorganisation. 

 
5/  Normativ ledning. Vid stor belastning på räddningstjänsten kan omtolkning-

ar av organisationens roll behöva göras som leder till att man frångår nor-
mala rutiner. Uppgifter i denna typ av ledningsfrågor är analys, lägesupp-
följning, informationsspridning mm. RCB har ansvaret för detta arbete och 
kan ta hjälp av en stabsorganisation. 

  
Bergslagens Räddningstjänst ska kunna hantera alla 5 ledningsnivåer och am-
bitionen är att skapa en systemledning av räddningstjänsten så att man har ut-
hållighet över tid. Systemledningen ska vara robust. 
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Kompetens målsättning 
För att utföra effektiva räddningsinsatser är det som målsättning att personalen 
för räddningstjänst minst uppfylla nedanstående krav på kompetensutbildning 
via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildningsorganisat-
ion.  
 
Brandman heltid skall ha avlagt examen i kursen räddnings- och säkerhetsar-
bete, benämnd Skydd mot olyckor, eller avlagt examen i utbildningen Brandman 
Heltid, alternativt vara en erfaren och yrkesverksam räddningsperson i bered-
skap (RIB). 
 
Brandman deltid skall ha genomgått utbildning för räddningspersonal i bered-
skap, utbildning Brandman Deltid eller motsvarande likvärdig utbildning. 
 
Styrkeledare skall ha genomgått utbildning räddningsledare A. 
 
Insatsledare skall ha genomgått utbildning räddningsledare B 
 
Räddningschefen skall ha avlagt brandingenjörsexamen med MSB påbygg-
nadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. 
 
Räddningschef i beredskap, skall ha avlagt brandingenjörsexamen med MSB 
påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, eller besitta mot-
svarande kompetens som bedöms likvärdig för att upprätthålla funktionen RCB. 

 
 
Samverkan 
Med samverkande räddningstjänster finns avtal om gränslös räddningstjänst, 
vilket avser hjälp mellan olika räddningstjänster vid räddningsinsatser. Syftet 
med avtalen är att vid räddningsinsatser underlätta för räddningstjänsterna att 
skicka resurser dem emellan vid begäran av räddningsledaren. 
 
Bergslagens Räddningstjänst har avtal om räddningshjälp för att utföra första 
räddningsinsats i områden som ligger vid förbundets gräns till annan kommun. 
Avtalen innebär att angränsande kommuns räddningstjänst påbörjar räddnings-
insatsen inom Bergslagens Räddningstjänsts område. Bergslagens Räddnings-
tjänst har motsvarande avtal om räddningshjälp där Bergslagens Räddnings-
tjänst påbörjar räddningsinsatsen i annan kommun. Syfte med avtalen är att mi-
nimera insatstiden för första räddningsinsatsen. 
 
 
Övningsverksamhet 
För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddnings-
tjänst genomförs regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på öv-
ningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla befintlig kompe-
tens. 
 
För skiftgående heltidspersonal personal genomförs övningsverksamhet under 
schemalagt arbetspass. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål 
för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor. 
 
Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsat-
ser. Särskilt intresse ägnas åt samverkan med andra myndigheter och organi-
sationer. 
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Deltidsanställd personal övas utefter lokal riskbild. Inriktningen på övningarna 
svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan rädd-
ningsstyrkor. 
 
Brandvatten 
Respektive medlemskommun ansvarar, utan kostnad för BRT, att vatten för 
brandsläckning finns tillgängligt i de orter som har kommunalt VA nät. Brand-
postsystemet bör vara utformat enligt anvisningar utgivna av Svenskt Vatten 
(P76 eller senare upprättade anvisningar). 
Aktuellt nät med ingående förändringar hålls tillgängliga för BRT genom resp. 
kommun. Respektive kommunerna ansvarar för underhåll, tillsyn, skötsel och 
tillgänglighet för upprättade brandposter. I förbundet finns endast konventionellt 
brandsystem och ett eventuellt alternativsystem regleras i avtal mellan respek-
tive kommun och BRT. 
 
Utryckningsvägar 
BRT samråder regelbundet med medlemskommunerna i fråga om lämpligt ut-
ryckningsvägnät och de behov som föreligger från BRT sida i förhållande till de 
resurser respektive kommun har för att upprätthålla framkomligheten på dessa 
prioriterade vägar, särskild under svåra förhållanden. 
 
  
Alarmering 
Allmänheten och den enskilde kan vid en olycka larma Räddningstjänsten via 
nödnummer 112. Ledningscentral för förbundets räddningstjänst är anordnad 
vid brandstationen i Karlskoga.  
 
Alarmering av förbundets ledningsorganisation och enheter sker via SOS Alarm 
alternativt från larmcentralen i Karlskoga. 
 
Vid fel på ordinarie alarmeringsutrustning kan larm även ske genom reservvä-
gar. 
 
Allmänheten har möjlighet att larma räddningstjänsten via det allmänna telenä-
tet och över mobiltelefonnäten. 
 
Vid omfattande och långvariga störningar av båda näten samtidigt bemannas 
brandstationerna upp för att allmänheten skall kunna alarmera räddningstjäns-
ten.  
  
Beslut under och efter räddningsinsats 
De beslut som fattas och den myndighetsutövning som vidtas i samband med 
en räddningsinsats skall dokumenteras och redovisas skriftligt. Bergslagens 
Räddningstjänst skall ha rutiner och hålla ett system för detta. Av dokumentat-
ionen skall framgå följande: 
- Vem som fattat beslutet 
- Skälen för beslutet och tidpunkten när beslutet fattats 
- Vem eller vilka som blivit berörda av beslutet 
- Tidpunkt för genomförandet och vilka som genomfört beslutet. 
 
Exempel på beslut som avses i ovanstående stycke är bland annat beslut om 
enskildas medverkan i räddningsinsats genom tjänsteplikt (LSO 6 kap.1 §) in-
grepp i annans rätt (LSO 6 kap. 2 §) samt beslut om att räddningsinsats är av-
slutad (LSO 3 kap. 9 §). 
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Olycksundersökning 
När en räddningsinsats är avslutad skall en olycksundersökning vidtas för att i 
skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insat-
sen har genomförts. Räddningstjänstförbundet ansvarar för att dessa olycksun-
dersökningar vidtas då förbundet genomfört räddningsinsats. Olycksundersök-
ningen varierar utifrån olyckans komplexitet och skadeutfall från enkel utvärde-
ring i insatsrapport till ett samlat dokument om räddningsinsatsen och olycksför-
loppet. Erfarenheter och resultat av olycksundersökningar är mycket viktiga in-
gredienser i förbundets övergripande uppföljning av verksamheten och är en 
förutsättning för att kunna uppnå en helhetssyn på arbetet med ”skydd mot 
olyckor”. 
Olycksundersökningar utförs av utsedd personal. Arbetet initieras antingen av 
utsedd personal, räddningsledare eller av RCB. Sakkunnighetsutlåtande påkal-
las av polis/åklagare och kan ske både akut och vid senare tillfälle.  
 
Återkoppling 
Olycksutredningarna skall arkiveras. Redovisning och återkoppling sker internt 
inom förbundet vid behov. Återkoppling till kommunen och andra intressenter 
inom området sker via kommunens säkerhetssamordnare samt risk- och säker-
hetsgrupper vid behov. 
 
Egenkontroll 
Den skadeavhjälpande verksamheten följs upp löpande dels genom den olycks- 
och insatsundersökning som genomförs efter räddningsinsats och dels genom 
kvantitativ och kvalitativ analys av insatsstatistiken. Här kontrolleras exempelvis 
insatstider, kompetensen hos insatt personal, genomförandet och resultatet av 
insatsen samt om geografiska samband finns för olika olyckstyper. Särskilda 
analyser av onödiga automatiska brandlarm görs för att minska deras antal.  
Genom olycksundersökningar dras lärdom av inträffade händelser. Vunna erfa-
renheter och kunskaper återförs till såväl den skadeavhjälpande verksamheten 
som den förebyggande.  
Samtlig personal i räddningsstyrka testas mot uppsatta utbildningsmål enligt 
prioriterade övningar i övningsplaneringen.  
 
 

Räddningstjänst vid höjd beredskap 
Räddningstjänst vid höjd beredskap bygger i huvudsak på den fredstida organi-
sationen och dess ansvarsområden. Under en anpassningsperiod inför ett ho-
tande krigsläge förstärks organisationen med civilpliktiga räddningsmän och 
andra samverkande resurser med specialkompetenser. Under anpassnings-
perioden genomförs även utbildning, övning och andra nödvändiga förberedel-
ser. 
För att skydda och rädda människor och egendom under höjd beredskap ska 
räddningstjänstorganisationen, utöver vad som i övrigt anges i handlingspro-
grammet, ansvara för och utföra: 
 

 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 
 

 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och ke-
miska stridsmedel 

 

 I samverkan med räddningshundar och andra resurser lokalisera och utföra 
räddningsinsatser i rasområden inklusive skyddsrum 
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 Delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för befolk-
ningsskydd. 
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      Bergslagens Räddningstjänst säkerhets och prestationsmål           

 
SÄKERHETSMÅL PRESTATIONSMÅL 

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva rädd-
nings-insatser, jämställdhet, mångfald samt samverkan uppnå följande mål.  

Detaljerad beskrivning och uppföljning av prestationsmål återfinns i årligen beslu-
tad verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning 

  
Förebyggande verksamhet 

 

 

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

2. Antalet bostadsbränder skall 
minska.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur 
fördelning och prioritering av tillsynsob-
jekten sker. Tillsyn skall göras till 100% 
på prioriterade objekt.  Uppföljning av ge-
nomförandet görs i tertialrapporter samt i 
förbundets årsredovisning. 
 
1b. Upprätthålla kompetensen hos de 
som arbetar med förebyggande brand-
skydd. Kompetenskraven anges i tillsyns-
planen. 
 
1c. Personal i utryckningsstyrkan skall 
sammanlagt genomföra minst 30 verk-
samhetsbesök per år enligt framtagen 
mall. 
 
1d. 100 % av kända tillbud och bränder 
på skolor som är relaterade till barn och 
ungdomar följs upp. 

 
2a. Andelen fungerande brandvarnare 
och släckutrustning i bostäder ska öka. 
Vid inträffade bostadsbränder skall minst 
85% av bostäderna ha haft fungerande 
brandvarnare.  
 
2b. Aktiv information exempelvis genom 
hembesök, hemsidor och utbildning skall 
ske för att höja medvetenheten om 
brandskyddet.  
 
2c. Vid varje bostadsbrand skall rädd-
ningstjänsten göra dokumenterade efter-
besök när människor skadats eller stora 
värden förstörts. 

 
3a. Medverka till att varje skola med 
grundskoleelever regelbundet utbildar 
alla ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5. 
 
3b. Minst 1500 personer ska årligen få 
utbildning kring brandsäkerhet. 
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SÄKERHETSMÅL PRESTATIONSMÅL 
 

Operativ verksamhet 
 

 
1. Räddningstjänsten skall ge-

nomföra räddningsinsats inom 
godtagbar tid och på ett effek-
tivt sett i de fall där den enskil-
des egen förmåga ej räcker till. 
 
 
 

2. Räddningsinsatserna skall utfö-
ras på ett tryggt och säkert sätt 
och med rätt kompetens. 
 

 
3. Följa upp och ta till vara på 

erfarenheter från inträffade 
händelser. 
 
 
 

4. Utrustning och fordon vårdas 
så att hög driftsäker-
het/tillförlitlighet kan upprätthål-
las. 
 
 

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

 
1a. Vid pågående insats kan beredskaps-
styrkorna omfördelas. I medlemskommu-
nernas tätorter skall beredskapen organi-
serats så att annan insatsstyrka kan 
komma till tätortens brandstation snarast 
möjligt, dock senast inom 30 minuter (se 
tabell på sidan 18). 

 
2. Övningar och kompetensutbildningar 
genomförs i planerad omfattning. 

 
 

 
3a.  Alla dödsolyckor skall följas upp. 
3b. En årlig statistik för inträffade händel-
ser skall tas fram. 
3c. Varje år skall minst 8 händelser utre-
das. 

 
4. Alla fordon och utrustning ska vara kon-
trollerade och godkända. Antalet avvikel-
ser pga. bristande underhåll ska vara ”0”. 

 
 

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

 

 
 

Enligt förbundsordningen bilaga 1 är det angivet att BRT och Medlemskommu-
nerna, var för sig har det direkta ansvaret att ”Verka för skydd mot andra olyck-
or än brand, utan att andras ansvar inskränks”.  
Säkerhets och prestationsmål gällande samverkan med medlemskommunerna 
är angivna i tidigare gällande handlingsprogram. Ambitionen kvarstår att sam-
verkan kommer att fortsätta utvecklas även under handlingsprogramsperiod 
2020-2023. I budgetdokument anges årets prestationsmål, vilka utvärderas i 
årsredovisning.  
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Avtal operativa samverkansresurser 
 

Förbundet har följande avtal som berör räddningskårens verksamhet, dessa gäller om 
inte annat sägs även under höjd beredskap. 

 
 

Avtal med Ovako Sweden AB om service, bemanning, myndighetsutövning, automat-
larm mm.  

 
Sotningsavtal 

 
Räddningstjänsten Dala Mitt, gäller räddningstjänsthjälp. 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, gäller räddningstjänsthjälp. 

 
Region Örebro län, gällande transport av patienter i terräng, annan typ av bärhjälp 
samt ambulansberedskap vid riskfyllt arbete. 
 
Värmlands läns lansting gällande transport av patienter i terräng, annan typ av bär-
hjälp samt ambulansberedskap vid riskfyllt arbete. 

 
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med samtliga kommuner i 
Värmland län. 

 
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med samtliga kommuner i 
Örebro län. 
 
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med några kommuner i Väst-
manlands län. 

 
Samverkansavtal med Industribrandkåren i Björkborn Karlskoga 

 
Avtal om utalarmering av räddningsstyrkor med SOS Alarm 

 
Avtal med Försäkringsbranschens restvärderäddning i Sverige AB angående akut 
restvärdesräddning, sanering av väg/järnväg, arbetsjordning samt evakuering av tåg 

 

Avtal med Region Värmlands län avseende IVPA insatser för Kristinehamn, Filipstad 
och Storfors utryckningsstyrkor. 
 
Avtal med Region Örebro län avseende IVPA insatser för Karlskoga, Hällefors, De-
gerfors och Åtorps utryckningsstyrkor 
 

 
 

Upprättade avtal förvaras på brandstationen i Kristinehamn 
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Bilaga 1 
Lagstiftning som berör räddningstjänstens arbete 
 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

- Räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt 

- Tillsyn av byggnaders och anläggningars brandskydd 

- Samverka med kommunen för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder 

- Svara för att rengöring och brandskyddskontroll sköts av fasta förbränningsanordningar och tillhörande rökkana-

ler 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

- Utfärdande av tillstånd 

- Tillsyn av hanteringen 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 

- Tillämpas vid insatsarbete 

- Berör vissa verksamheter där tillsyn eller annat brandförebyggande arbete görs 

Plan och bygglag (SFS 2010:900) 

- Remissinstans i plan- och bygglovsärenden 

- Medverka till att brandskyddet följer Boverkets Byggregler (BFS 2015:3 BBR-22) vid ny- & ombyggnation 

- Tillse att räddningstjänstens förmåga beaktas vid byggnation 

Ordningslag (SFS 1993:1617) 

- Remissinstans för Polisen 

Alkohollag (SFS 2010:1622) 

- Remissinstans i samband med serveringstillstånd 

Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, inkluderar även Sevesolagen 

- Remissinstans åt Länsstyrelsen 

- Samverkan vid tillsyn 

- Ta fram planer för räddningsinsats 

- Tillse att allmänheten informeras i ett förebyggande syfte 

- Delaktig i samrådskungörelse 

Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) 

- Inkluderar brandskyddsfrågor 

- Tillse efterlevnad i den egna verksamheten 

Miljöbalk (SFS 1998:808) 

- Remissinstans åt Länsstyrelse och kommunerna 

Kommunallag (SFS 1991:900) 

- Tillämpas vid ärendehantering 

- Offentliga handlingar 

- Arkivering av inkomna och upprättade handlingar 

GDPR, EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218) 

- Tillämpas vid ärendehantering 

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

- Bistå kommun och landsting i arbetet enligt denna lagstiftning 

- Upprätthålla kompetens och förmåga för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Remiss handlingsprogram Bergslagens 

Räddningstjänst 2020-2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner kommunstyrelseförvaltningens 

förslag att godkänna handlingsprogrammet för Bergslagens Räddningstjänst 

2020-2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst har inkommit med ett förslag till 

handlingsprogram för räddningstjänsten och förebyggande åtgärder gällande 

perioden 2020-2023. Direktionen har även inkommit med ekonomisk plan.  

Direktionen önskar synpunkter på förslaget senast 15 maj 2019. 

Bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på handlingsprogrammet 

och föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 

handlingsprogrammet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08 

Handlingsprogram och ekonomisk plan från Bergslagens Räddningstjänst 

Per Nordin 

Ekonomichef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Bergslagens Räddningstjänst 
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§ 114 Dnr 00089-2019  

Remiss: Handlingsprogram Bergslagens 
Räddningstjänst 2020-2023 Dnr 2019/0187-145 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner handlingsprogrammet för Bergslagens 
Räddningstjänst 2020-2023 och skickar till kommunfullmäktige för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst har inkommit med ett förslag till 
handlingsprogram för räddningstjänsten och förebyggande åtgärder gällande 
perioden 2020-2023. Direktionen har även inkommit med ekonomisk plan.  

Direktionen önskar synpunkter på förslaget senast 15 maj 2019. 

Bedömning. Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på 
handlingsprogrammet och föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
godkänner handlingsprogrammet.  

Anmälan av jäv 
Johan Nordström (M) anmäler jäv och deltar varken i handläggning eller i 
beslutet av ärendet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08 

Handlingsprogram och ekonomisk plan från Bergslagens Räddningstjänst 

Skickas till 
Bergslagens räddningstjänstförbund 

 






